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lijst van de burgemeester

gemeentebelangen

stekene

onze missie
Gemeentebelangen is een lokale en
onafhankelijke politieke beweging die zich
sedert 1964 sterk maakt voor Stekene en
het goed voor heeft met zijn inwoners.
De Stekenaar staat centraal.

wij houden woord
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen gaf u Gemeentebelangen
een mandaat om onze gemeente alleen te besturen, met een absolute meerderheid. Die uitdaging zijn wij aangegaan, en onder het
motto “Bedachtzaam Vooruit” hebben wij verder getimmerd aan onze
gemeente. Wij kunnen terugblikken op tal van realisaties, maar gingen daarbij ook steeds “bedachtzaam” te werk. Dat wil zeggen dat alle
investeringen werden uitgevoerd volgens het vooropgestelde meerjarenplan, en zonder de belastingen te verhogen. Meer nog, de schuldgraad is nu kleiner dan op het einde van de vorige legislatuur! Onze absolute meerderheid heeft er voor gezorgd dat we Stekene efficiënter en
zuiniger hebben bestuurd. En dat willen we graag volgende legislatuur
zo houden.

Gemeentebelangen wil oprecht, samenhangend, consequent en op een gezond
chauvinistische manier aan politiek doen.
Wij geloven in onze gemeente die, binnen
een sterk Vlaanderen, haar mogelijkheden
optimaal benut.

p. 2-3

Bedachtzaam Vooruit

p. 4-21
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Bedachtzaam Vooruit
realisaties tijdens de voorbije legislatuur 2013-2018

Warme Samenleving

Vrije Tijd

Verkeersveiligheid

Milieu en klimaat

Betrokkenheid van mensen

Jeugd

Openbare werken

Klimaat

• Vieringen rond 500 jaar markt, 700 jaar Vaart, 900 jaar
Kemzeke en 800 jaar Klein-Sinaai, waarbij telkens de hele
gemeenschap werd betrokken

• Investeringen in nieuwe en veilige jeugdlokalen
(o.m. Chiro Kemzeke)

Wonen

Sport

• Fietspad langs parallelweg E34

• Omnivalente sportterreinen in Stekene en Kemzeke

• Fietspad in de Dauwstraat

• Verdere uitbouw van 11 juliviering, nieuwjaarsreceptie op de
markt, zomerconcerten

• Nieuwe woonwijk (de muziekwijk) in Kemzeke met o.m.
8 sociale huurwoningen
• Speelpleinen in iedere wijk
• Mede onder onze invloed werd de voorbije jaren de maatschappij voor volkswoningen omgevormd tot een modern
en open bedrijf, dat nu samen met Temse onder de noemer
‘Woonanker Waas’, weldra 2000 woningen zal beheren.

Zorg

• Volledig vernieuwd en uitgebreid WZC Zoetenaard, met dag
centrum en kortverblijf
• Sociale appartementen Het Snoezelhof
• Vernieuwde werking De Olijf

• Nieuwe accommodatie voor speelpleinwerking en
JH De Cramme

• Aankoop speelbossen langsheen de route
• Realisatie en verdere uitbouw van De Sportstek
• Optimalisering van de voetbalterreinen en de infrastructuur
van Avanti Stekene en Klauwaerts Kemzeke

Cultuur

• Cultuur staat op de kaart, met de culturele werking van
Amelberga, de bibliotheek en het amfitheater. De vrijetijdszone is daarbij het kloppende hart.

• Kerkstraat volledig afgewerkt en heringericht
• Kruispunt Bormte/Dorpsstraat heringericht
• Het centrum van Kemzeke kreeg een nieuw uitzicht

Aandacht voor de fietsers

• Fietspad in de Koebrugstraat tussen Klein-Sinaai en
Sinaai/Sint-Niklaas

• Plaatsen van zonnepanelen op het dak van de gemeenteschool en een warmtepomp bij de vernieuwbouw van WZCZoetenaard
• Structurele vernieuwing van de stookplaatsen van
gemeentelijke gebouwen
• Aankoop van nieuwe wagens op CNG
• Organiseren van infoavonden omtrent isolatie e.d.

Milieu

• Opstarten van vrijwilligerswerk via Mooimakers in
verband met bestrijden zwerfvuil
• Begeleidingstraject van de gemeente door OVAM
(o.a. het meten van de vullingsgraad van vuilbakken e.d.)
• Structurele verhoging van het opruimen van de bermen

• Renovatie van alle culturele infrastructuur, o.m. OC de Oude
School in Kemzeke, OC Boudelo in Klein-Sinaai, OC Koningshei
in Koewacht en OC Oude Statie in Stekene.
• Overname van de operationele werking van Het Gildenhuis,
zodat de verenigingen verder kunnen werken, en aankoop
van Het Vossenhol voor Reintje Vos.

• Oprichting Zorg Stekene

Actief burgerschap

• Opstarten van een project burgerparticipatie omtrent de
herinrichting van de dorpskom (Stekene 2025)

Werk en economie

• Lokale economie: laatavondshopping, Stekense cadeaubon,
netwerk events
• Volledige invulling van de ambachtelijke zone
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Een warme samenleving betekent voor ons een samenleving
waarin alle inwoners (kinderen, jeugd, senioren, andersvaliden, actieven, …) en alle sociale klassen deel uitmaken van
onze leefgemeenschap, met een evenwicht tussen woonomgeving, natuur, milieu en ‘het zorgen voor’. De basis van het
vrijwilligerswerk is gelegd, maar we willen hiervoor een verdere omkadering. Daarnaast zien wij voor de komende jaren
drie belangrijke pijlers: buurtcomités, Zorg Stekene en actief
burgerschap.

Buurtcomités
Het aantal buurtcomités is stijgend, de Stekenaar wil zelf de
handen uit de mouwen steken, en dat kunnen wij alleen maar
toejuichen. Het brengt mensen samen en bevordert de sociale
cohesie. Wij zien voor de buurtcomités een trekkersrol in:
• het verfraaien van de buurt en het aanpakken van zwerfvuil.
• het detecteren en/of bestrijden van de eenzaamheid.
• het spelen van een coördinerende rol rond sociaal vervoer.
• het opzetten van buurtinformatienetwerken in verband
met de veiligheid.
Wij zorgen voor een kader waarin de buurtcomités hun werk
kunnen doen. Wij voorzien een budget en een schepen die bevoegd is voor buurtcomités.

Zorg Stekene

Actief burgerschap

Er zijn weinig gemeenten waar het OCMW zoveel diensten verzorgt als in Stekene. Omdat het OCMW op 1 januari 2019 moet
inkantelen in de gemeente, heeft Stekene beslist om sinds
1 april 2018 alle zorg onder te brengen in ‘Zorg Stekene’.

Actief burgerschap is voor ons geen holle slogan, het is en blijft ons menens
met de mening van de burger. Het actief burgerschap moet zijn natuurlijke weg
gaan via:

Zorg Stekene zal een goed draaiend, performant en laagdrempelig zorgbedrijf zijn dat:
• met WZC Zoetenaard een warme thuis biedt voor alle bejaarden.
• met het kortverblijf de mantelzorgers een moment van rust
gunt.
• het dagcentrum ’t Zoete verder uitbouwt.
• de thuiszorg, de dienstencheque-onderneming en de bedeling van warme maaltijden structureert.
• de mindermobielencentrale en alle kinderopvang runt.
• de bejaarden- en andersvalidenwoningen van het Snoezelhof
beheert.

• de buurtcomités: zij staan het dichtst bij de inwoners, en weten perfect wat
er reilt en zeilt in hun buurt.
• de adviesraden: onze gemeente is heel wat adviesraden rijk, bevolkt met
inwoners die met kennis van zaken advies kunnen geven omtrent het beleid.
• alle inwoners: bij grote en maatschappelijk relevante projecten (zoals onlangs
omtrent de herinrichting van de dorpskern) moet men een maatschappelijk
draagvlak creëren. Van daaruit kunnen projecten verder ontwikkeld worden.
• De buurtvergaderingen zoals die georganiseerd werden tijdens de voorbije
jaren, willen we blijven behouden. Op die manier houden we de vinger aan de
pols.
De bevraging van de dorpskern is nu verwerkt. Gemeentebelangen wil er de
volgende legislatuur mee aan de slag gaan. Wij willen de inwoners hierbij blijven betrekken.

• de uitbreiding voorziet van Dol-Fijn in Kemzeke.
• een sociale ontmoetingsplaats wil zijn voor alle inwoners.
Ook de zwakkeren moeten zo veel mogelijk mee zijn met alle
nieuwe ontwikkelingen.
• een gesprekspartner kan zijn voor allerlei ontwikkelingen op
maat van wie zorg nodig heeft.
• Enaga vzw wil ondersteunen, bij hun project begeleid wonen
voor mensen met een verstandelijke beperking.
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Jeugdinfrastructuur

Vrijetijdsbesteding voor jongeren

• Er is de voorbije legislatuur hard gewerkt aan de brandveiligheid van de jeugdlokalen, maar er is nog onvoldoende opslagruimte voor het materiaal van de jeugdverenigingen en
JH De Cramme. We willen investeren in degelijke en duurzame opslagruimte, bij voorkeur op het terrein zelf waar de
jeugdverenigingen hun werking hebben.

• Er moet in de vrijetijdszone een polyvalente zaal komen,
waarin o.m. ook (jaarlijks meer dan 12) fuiven kunnen georganiseerd worden voor en door onze Stekense jeugd.

• Enkele jeugdverenigingen worden geconfronteerd met
vragen omtrent rechtszekerheid over het gebruik van lokalen
en terreinen. De gemeentelijke jeugddienst moet een voortrekkersrol spelen om in samenspraak met de jeugdverenigingen rechts- en bestaanszekerheid te garanderen met
juridisch sluitende overeenkomsten.
• JH De Cramme ervaart meer en meer druk door een toenemende professionalisering (o.m. in verband met de BTW-plicht),
waardoor er onvoldoende tijd is om naast thema-avonden en
fuiven andere activiteiten te organiseren. Gemeentebelangen
pleit voor een nauwere samenwerking met de jeugddienst.
Er moet onderzocht worden, in samenspraak met het bestuur
van JH De Cramme, welke taken m.b.t. het algemeen beheer
van het jeugdhuis door de jeugddienst kunnen overgenomen
worden.
• Gemeentebelangen heeft steeds gepleit voor het verwerven
van het oud stationsgebouw in Klein-Sinaai. In afwachting
daarvan is er voor gezorgd dat de scouts hun vaste stek daar
konden behouden. Gemeentebelangen maakt zich sterk om
tijdens de volgende legislatuur bestaans- en rechtszekerheid te blijven verzekeren voor de scouts.

• Wij blijven ijveren voor goed beheerde groene speelruim
tes dichtbij de centra. In het achterste deel van het huidige
gemeentepark kan een groene speelruimte ingericht worden: vlot bereikbaar voor de Stekense jeugdverenigingen, de
scholen en gezinnen met jonge kinderen. Ook in Kemzeke en
Klein-Sinaai gaan we op zoek naar groene speelruimtes vlakbij het centrum.
• Verder uitbreiden van het activiteitenaanbod om ook jongeren die niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging beter te
kunnen bereiken.

Jeugdraad

van adviesraad naar partner
• Gemeentebelangen wil een “jeugdraad 2.0” die naast zijn huidige functie als adviesraad ook een belangrijke partner wordt
van het gemeentebestuur bij het uittekenen en realiseren van
het jeugd- en jeugdwerkbeleid.
• Directere communicatie op maat (sociale media, jongerenkanaal…)

• Voor Speelpleinwerking Riebedebie moet door de verdere
uitbreiding de huidige container vervangen worden door een
nieuw lokaal met alle nodige voorzieningen.
6 | www.gemeentebelangen.be

Mobiliteit

Fuifbeleid

• Er moeten nog meer veilige fietsverbindingen komen naar
de scholen. Ook scholieren die zich vanuit Stekene verplaatsen naar omliggende gemeenten moeten een veilige fietsverbinding hebben.

• Het bedrag dat kan aangevraagd worden via het subsidiereglement voor het inzetten van security op fuiven moet opgetrokken worden naar 500 euro.

• Waar nodig moet een schoolstraat ingericht worden.

• Er moet een structureel overlegorgaan komen waarin politie en
jeugdraad actief participeren om het fuifbeleid te optimaliseren.
• Strengere controle op de verkoop van alcohol aan minderjarigen, vooral in de nachtwinkels bij evenementen.
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Weinig gemeenten hebben een vrijetijdszone van dergelijke
omvang, midden in het centrum. Het spreekt voor zich dat alle
toekomstige ontwikkelingen in verband met vrijetijdsbeleving,
dus ook cultuur, zich rond en om deze zone zullen afspelen.
Deze ruimte zal steeds belangrijker worden voor tal van initiatieven in openlucht: Stekeldag, picknicks, kinderevenementen
enz.

Feesten & festivals

Aanbod

Kunst

Tijdens de voorbije legislatuur hebben we in OC Amelberga
heel wat verschillende aspecten van cultuur geprogrammeerd.
We gaan op de ingeslagen weg verder, en willen het aanbod
nog verruimen.

Zalen
Op dit moment ontbreken we een degelijke zaal waar evenementen als bijv. de Dag van Jan en Alleman op een fatsoenlijke
manier kunnen georganiseerd worden. We ontbreken ook een
degelijke zaal waar fuiven kunnen plaatsvinden. De nood aan
een volwaardige polyvalente zaal valt dus niet meer te ontkennen.

Wij willen het verenigingsleven verder ondersteunen, en o.m.
ook extra subsidies toekennen voor de organisatie van buurtfeesten.
CrammerocK, met verve het grootste evenement binnen onze
gemeente en ver daarbuiten, moet alle kansen blijven krijgen.

We willen nog meer aandacht schenken aan kunst op openbare plaatsen. In samenwerking met plaatselijke kunstenaars
kan een inventaris opgemaakt worden van plaatsen die daarvoor in aanmerking komen. Nu wordt hiervoor al de gang van
De Sportstek gebruikt. Ook op de Rode Hoek in Klein-Sinaai
staat werk van een plaatselijke kunstenaar.

sport
De atletiekpiste aan De Sportstek moet omgebouwd worden
tot een kunststofpiste, zodat de atletiekliefhebbers de accommodatie krijgen waar ze recht op hebben. De vernieuwde piste
moet ook toegankelijker gemaakt worden, zodat ze o.m. ook
kan gebruikt worden door de nabijgelegen Broederschool.
De Vlaamse Gemeenschap heeft hiervoor al subsidies toegezegd, zodat er snel werk van gemaakt kan worden.
Er moeten ook voor de komende zes jaar opnieuw duidelijke
afspraken worden gemaakt voor mogelijke investeringen aan
de voetbalinfrastructuur.
De logistieke steun moet nog verder geoptimaliseerd worden
voor alle sporttakken.
Sportverenigingen met gediplomeerde jeugdtrainers moeten
nog meer ondersteund worden.
Naast een evenwichtige subsidieverdeling tussen de verschillende sporttakken moeten we ook blijvende aandacht besteden aan de wielersport. Dankzij het huidige beleid kennen
de wielerwedstrijden een heropleving. Ook hier blijft financiële
en logistieke steun nodig.
We willen de bevolking blijvend stimuleren voor een gezond
leven en meer beweging.

Bibliotheek
De huidige bibliotheek was ooit spraakmakend in het Waasland. Vandaag de dag gebeurt de beleving van een bibliotheek
op een totaal andere wijze. Meer dan ooit wordt de bibliotheek
een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Stekene verdient dan
ook een nieuwe bibliotheek.
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Stekene heeft grote toeristische troeven. Bossen, groen,
natuurgebieden, wandelwegen, fietsroutes enz. blijven onze
voortdurende aandacht nodig hebben.

Al deze elementen samen vormen een prachtig natuurhistorisch educatief geheel, autovrij en perfect bereikbaar voor wandelaars en fietsers.

Het project Zomerhuis moet uitgevoerd worden. We voelen
ons hierin ook gesteund door onze inwoners. We voorzien een
park (grasvelden en arboretum), een waterpartij, oplaadpunten voor elektrische fietsen, speelpleinen en een aangepaste
familiale horeca-zaak. Alles zal op maat zijn van de fietser en
de wandelaar.

Omdat Het Zomerhuis de parkfunctie van het huidige park aan
de Polenlaan zal overnemen, willen we dat park omvormen tot
een centrumbos. Het moet meer geïntegreerd worden in de
Polenlaan. Er moet vooraan een bloemenweide komen, en een
hek zodat het ’s avonds kan afgesloten worden.

We willen werk maken van een educatieve route met infoborden langsheen de lijn Gelaagputten - Oud Station - Zomerhuis
- Valleigebied van de Vaart. Langsheen de oude spoorwegzate
ligt immers een uniek stuk Stekense geschiedenis met :

Om passieve recreatie mogelijk te maken willen we de gronden
in de Kriekerije graag verwerven, zonder onteigeningen, nadat
de uitbating beëindigd is.

ruimtelijke
ordening
We moeten zuinig omspringen met het gebruik van de ruimte,
en verdere versnippering van het landelijk gebied consequent
tegengaan. Dat betekent echter niet dat er geen woonoppervlakte meer kan gecreëerd worden. We verwijzen hierbij graag
naar het succesvolle wooninbreidingsproject tussen Dorpsstraat, Stadionstraat en Bormte, en de groeiende Muziekwijk
in Kemzeke.
De Vlaamse overheid zal steeds meer verplichtingen en beperkingen opleggen, we moeten dus nu al nadenken over hoe
Stekene er over pakweg 30 jaar zal uitzien.
Geïntegreerde bouwprojecten moeten project per project
bekeken worden, rekening houdend met stedenbouwkundige
voorschriften, groenvoorziening enz.
Sociaal wonen in een veilige omgeving moet verder gestimuleerd worden. Er moet voldoende aandacht blijven om sociale
woningen te voorzien, zowel bij privé- als bij overheidsontwikkelingen.

• De gelaagputten met de excavateur en de restanten van de
steenbakkerij, een belangrijke bijdrage tot de economische
voorspoed van onze gemeente
• Het oud station: hier vertrokken de treinen met de seizoensarbeiders en mijnwerkers

Onlangs hebben we een bevraging georganiseerd omtrent de
herinrichting van onze dorpskom (Stekene 2025). Het is de
bedoeling om met de resultaten van die bevraging daadwerkelijk verder te gaan, en om de inwoners hierbij te blijven betrekken.

• Het Zomerhuis: van oudsher de plek waar de Stekenaar zich
kwam ontspannen
• De Stekense Vaart: van hieruit werden de producten van de
steenbakkerijen verscheept.

Het BPA Kemzeke-centrum moet worden geactualiseerd.
Het huidige BPA voldoet niet meer aan de normen, omdat het
te weinig rekening houdt met de vergrijzing en de nood aan
aangepaste woningen. Wij willen daarom het bestaande BPA
uitbreiden, en meer bouwmogelijkheden bieden.

Nu is het valleigebied van de Vaart een stiltegebied. Wij gaan,
in samenwerking met Sport Vlaanderen, onderzoeken welke
vormen van waterrecreatie hier mogelijk zijn. In dat kader
willen wij ook een studie opstarten om de Koebrug opnieuw in
zijn oorspronkelijke vorm in te richten.

Wat permanente bewoning in recreatiegebied betreft, blijven
wij streven naar zoveel mogelijk rechtszekerheid voor alle betrokken bewoners.
Wij willen een gezond evenwicht tussen het dynamische van
onze gemeente en het behoud van open ruimten.
10 | www.gemeentebelangen.be
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Milieu, groen, energiebewuster omgaan zitten terecht in de top
van Vlaamse bekommernissen. Dat is ook Gemeentebelangen
niet ontgaan. Wij willen ieder jaar een budget voorzien om te
investeren in alternatieve energie.
In het vernieuwde Zomerhuis komen oplaadpalen voor elektrische fietsen. Ook op andere plaatsen moeten er meer oplaadpunten voor fietsers komen. Wij gaan ook de mogelijkheden
onderzoeken tot autodelen.

Wij onderzoeken de mogelijkheid om volkstuintjes aan te leggen.
Er moet een beleid uitgestippeld worden omtrent dierenwelzijn. Dierenverwaarlozing moet ook streng aangepakt worden.
Dierenwelzijn dient dan ook als een aparte bevoegdheid te
worden opgenomen binnen het schepencollege.

Wij zijn voorstander van iedere vorm van alternatieve energie, ook van windmolens, maar dan wel op een locatie waar zij
geen belemmering vormen voor mens of dier.
Zuinig omgaan met energie moet constante aandacht krijgen.
Sensibilisering via scholen en verenigingen is hierbij van niet te
onderschatten belang.
In verband met zwerfvuil, een van de grootste ergernissen van
deze tijd, moeten we ons beleid verder zetten: hiertegen moet
streng opgetreden worden.
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landbouw
& lokale
economie

Als landelijke gemeente hebben we landbouw broodnodig. Wij willen ons gunstige en soepele vergunningssysteem
dan ook blijven handhaven. Wij willen de
leefbaarheid van onze landbouwbedrijven waarborgen, en hen de rechtszekerheid geven die ze nodig hebben, uiteraard
in harmonie met de omwonenden en met
respect voor de natuur. Wij steunen volop
de acties van jonge landbouwers binnen
VAC, ABS en Boerenbond.
Wonen, werken en recreëren moeten in
evenwicht zijn. We moeten vermijden dat
handelspanden te lang leeg staan. Om dit
goed op te volgen hebben we vanuit de
dienst Lokale Economie iemand nodig die
zich met centrummanagement bezig
houdt. Die kan o.m. ook de diversiteit
van het winkelaanbod stimuleren.
In overleg met VDAB willen wij bekijken
hoe we werklozen nog beter kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar werk.
Startende ondernemers verdienen onze
bijzondere steun: het inschrijvingsgeld bij
de Kruispuntbank der Ondernemingen
wordt terugbetaald, we organiseren netwerkevenementen, enz.
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We willen inzetten op citymarketing,
binnen en buiten onze gemeente, en
gaan daarbij uit van de drie B’s: bewoners, bezoekers en bedrijven. Op die
manier willen we Stekene nog meer op
de kaart zetten. Op de belangrijkste invalswegen kunnen infoborden geplaatst
worden, er moet een informatieboek
komen voor nieuwe inwoners, in de kernen kunnen (wisselende) banners opgehangen worden, enz.
Onze gemeente kan de eerste jaren geen
bijkomende bedrijventerreinen creëren.
We zetten daarom in op het optimaal benutten van de bestaande ambachtelijke
zone. We onderzoeken de mogelijkheden
om de capaciteiten van onze ambachtelijke zone te maximaliseren.

verkeer en
mobiliteit

25
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bereikbaarheid

fiets- en voetpaden

De dorpscentra van Stekene, Kemzeke, Klein-Sinaai, Hellestraat en Koewacht moeten bereikbaar zijn en blijven voor
alle vormen van verkeer. Bereikbaarheid is hierbij meer dan
fysiek in het centrum geraken: het gaat ook over de toegankelijkheid van voetpaden, openbare gebouwen, winkels enz. Bij
herinrichtingen moet hiermee rekening gehouden worden.

Het Vlaams gewest maakt momenteel, in nauw overleg met de gemeente, de plannen
op om de N403 (baan Sint-Niklaas – Hulst) die onze gemeente doorkruist uit te rusten
met veilige fietspaden en kruispunten. We blijven permanent in contact met hen om
dit zo snel mogelijk uitgevoerd te krijgen.

De Lamstraat moet verbreed worden tot een volwaardige weg,
zodat het vrachtverkeer er in beide richtingen gebruik van kan
maken. Daardoor worden de woonstraten Drieschouwen, Regentiestraat, Dauwstraat en IJzerhandstraat volledig ontlast
van vrachtverkeer.
We blijven ook ijveren voor de ombouw van de parallelwegen
langsheen de E34 tot volwaardige wegen langs de zuidkant en
de noordkant.
De inrichting van de ruimte kan veel bijdragen aan veilig verkeer. Bij alle nieuwe projecten moet rekening gehouden worden met:

Wij willen ook fietspaden in de Nieuwstraat, Vlasrootstraat en IJzerhandstraat. De fietsassen vanuit Koewacht en Hellestraat naar het Centrum moeten gerenoveerd worden.
Wandelen en fietsen is niet enkel recreatief, maar wordt ook meer en meer functioneel.
Alle verplaatsingen van en naar de dorpskernen moeten voor iedereen veilig kunnen
verlopen. Wij pleiten daarom voor een streng beleid t.a.v. fiets- en voetpadparkeerders,
en het wegwerken van obstakels die de vlotte doorgang belemmeren.
Belangrijke oversteekplaatsen en kruispunten moeten uitgebouwd worden voor
andersvaliden. We denken hier aan blinden of slechtzienden, rolstoelgebruikers enz.
Het onderhoud van fiets- en voetpaden blijft een permanente bekommernis. Hierin
is al ieder jaar veel geld geïnvesteerd, maar het moet nóg worden opgevoerd. Het budget hiervoor moet nog verhoogd worden. In de Habroeckwijk en de Kerkwijk in Stekene
moeten de voetpaden heraangelegd worden.

- voorzieningen voor voetgangers en fietsers.
- voldoende parkeerplaatsen bij nieuwbouw, zodat de druk op
het straatparkeren vermindert.
We blijven permanent bekommerd omtrent snelheidsovertredingen. Straten waar de snelheid een constant probleem blijkt
te zijn, moeten heringericht worden, zodat er trager gereden
wordt.
Verkeersveiligheid in de buurt van scholen moet onze permanente aandacht blijven behouden.
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openbare
werken &
patrimonium

Daadkrachtig Verder
verkiezingsprogramma - concrete voorstellen

Stekene heeft de voorbije jaren enorm veel geïnvesteerd in
rioleringswerken. Het afvalwater wordt daarbij gescheiden
van het regenwater, met als resultaat veel helderder water
in grachten en beken en in de Stekense Vaart. Wij gaan op dit
elan verder, met rioleringswerken in de Zeshoek en Hamerstraat, die binnenkort van start gaan. In een tweede fase zijn
de Wildernis, Berg- en Hinnestraat aan de beurt. Ook in de
Vennestraat-Noord moet er de komende jaren riolering worden aangelegd.
Daarnaast verdienen ook de bestaande oudere rioleringen, o.m.
in de Stadionstraat, de Nationalestraat, Kemzeke-Dorp en Regentiestraat, de nodige aandacht.
In Klein-Sinaai wordt de schoolomgeving in de Pannenhuisstraat veiliger gemaakt. Het centrum van deze deelgemeente
moet opgeknapt worden.

bevolking
communicatie
informatica
Goede communicatie is en blijft belangrijk. Via het E-loket
en de webwinkel kan je al heel wat online bekomen, maar de
E-communicatie en de sociale media kunnen nog verder ontwikkeld en uitgebouwd worden, zodat nutteloze en tijdrovende
verplaatsingen nog meer kunnen vermeden worden.
We voorzien ook digitale infoborden. Daarnaast blijven ook de
papieren dragers van groot belang. In een gemeente zoals Stekene is laagdrempeligheid belangrijk. Dat is altijd zo geweest,
en dat willen we graag zo houden. Het is belangrijk dat het gemeentebestuur dicht bij de inwoners staat en de vinger aan de
pols houdt, ook in de deelgemeenten en de buitenwijken.
Bij grote openbare werken willen we ook in de toekomst
infovergaderingen voor de buurtbewoners organiseren

We blijven ons patrimonium beheren als een goede huisvader.
We zullen investeren in een polyvalente zaal en een nieuwe
bibliotheek.
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& volksgezondheid
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Daadkrachtig Verder
verkiezingsprogramma - concrete voorstellen

In samenwerking met de adviesgroep voor personen met een
handicap moet de toegankelijkheid van openbare en andere
gebouwen nog verder geoptimaliseerd worden.
Het 11.11.11-comité mag op onze logistieke en financiële
steun blijven rekenen. Ook vzw De Olijf, die omgevormd is tot
een ontmoetingsplaats voor kansarmen, en hen morele en materiële steun verleent, moet onze blijvende aandacht houden.
Bij nieuwe verkavelingen handhaven we een gezonde mix
tussen residentiële bouw, sociale koop- en sociale huurwoningen.

Wij willen alle vormen van sociale hulp via een huis-aan-huisgids nog meer bekend maken.
Er moet nog meer aandacht komen voor preventiecampagnes, waarbij we er ook rekening mee moeten houden dat veel
bejaarden langer thuis kunnen blijven.
Onze aandacht voor drugsproblematiek mag zeker niet verminderen

In de Kleinkunstlaan in de Muziekwijk in Kemzeke zijn de
werken aan 10 appartementen en carports opgestart. Nog in
de Muziekwijk komen er ook 8 sociale huurwoningen. In de
Bloemenwijk wordt het buitenschrijnwerk van maar liefst 112
woningen vervangen.
Daarnaast worden woningen aangepast aan de nieuwe energienormen, sanitaire voorzieningen enz. in de Bloemenwijk
in Stekene, de Reinaertwijk in Kemzeke en in 7 woningen in
Klein-Sinaai, samen goed voor een investering van vijf miljoen
euro. Tot slot worden twee woningen gesloopt in de Sint-Jozefslaan en vervangen door drie nieuwe woningen.
Door de fusie tussen de sociale huisvestingsmaatschappij
van Stekene-Sint-Gillis met die van Temse zullen we nog meer
in staat zijn om woningen aan te bieden aan wie die nodig
heeft. Stekene blijft hierbij permanent aanwezig in het dagelijks bestuur en zal volgens een beurtrol het voorzitterschap
periodiek waarnemen.

onderwijs
Onze gemeente heeft een waaier aan scholen, en daar zijn we
best fier op. We willen de samenwerking tussen de verschillende netten blijven aanmoedigen en steunen waar mogelijk.
Die Stekense scholen moeten veilig zijn en blijven op alle gebied. Wij moeten blijvend aandacht hebben voor het gebouw
en de schoolomgeving, het spijbel- en pestgedrag enz., met als
enig doel de integriteit van onze kinderen te bewaken en te
bewaren.
We willen naschools onderricht voor jongeren en volwassenen
blijven stimuleren.
Als inrichtende macht dragen wij uiteraard ook zorg voor onze
gemeenteschool. We blijven investeren in de infrastructuur en
de lesmogelijkheden. Op middellange termijn zorgen wij voor
een vervangingsbouw om de containerklassen van de kleuterschool definitief te vervangen. We bereiden onze school voor
op de te verwachten toename van jonge gezinnen in Kemzeke,
zowel op infrastructureel als op pedagogisch vlak.
We versterken de beide Kemzeekse scholen door te voorzien in
een uitbreiding van kinderopvang Dol-Fijn in Kemzeke.
Via ons prachtig uitgebouwd gemeentelijk kunstonderwijs
moet iedereen kansen krijgen om artistiek creatief te zijn.
De muziekacademie heeft een aantal jaren geleden een nieuw
onderkomen gekregen. Nu willen wij werk maken van een
nieuwe huisvesting voor de kunstacademie in het voormalige
kloostergebouw aan de Kerkstraat. Het heeft wat voeten in de
aarde gehad, maar wij zijn blij dat we doorgezet hebben, en dat
de werken hiervoor binnenkort van start kunnen gaan.

Wij willen er ook voor zorgen dat de voorziene zones voor sociale woningen zo snel mogelijk worden aangesneden.
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veiligheid
politie
brandweer

Daadkrachtig Verder
verkiezingsprogramma - concrete voorstellen

Een veiligheidsbeleid is niet alleen ‘meer blauw op straat’, het
moet een integraal beleid zijn, met voortdurende aandacht
voor buurtwerking, zinvolle activiteiten en mogelijkheden voor
jongeren, propere straten, goede verlichting, veilige wegen
naar school enz.
Politie moet een klantvriendelijke dienstverlening nastreven,
steeds bereikbaar en gemakkelijk aanspreekbaar zijn. We zijn
heel blij dat we er een aantal jaren geleden voor hebben kunnen zorgen dat we in onze eigen gemeente een goed uitgerust
politiekantoor hebben. Dat is gehuisvest in ons veiligheidsgebouw waar ook de brandweer een onderkomen heeft.

begroting &
financiën
Tijdens de voorbije legislatuur zijn alle investeringen uitgevoerd volgens het vooropgestelde meerjarenplan, zonder de
belastingen te verhogen en met een schuldgraad die eind dit
jaar kleiner zal zijn dan zes jaar geleden. En daar zijn we fier op.
Voor de komende legislatuur moet het onderhoudsbudget
voor fiets- en voetpaden nog verhoogd worden. En alle nieuwe
projecten zullen ook nu weer uitgevoerd worden binnen de
huidige belastingsvoeten. Jullie lezen het goed, ook deze keer
blijven de belastingen onveranderd. Er komt wat ons betreft
geen stijging.

Door de fusie van onze politiezone met Beveren (Zone
Waasland-Noord) kunnen we de dienstverlening aan onze bevolking nog beter garanderen, zonder onze plaatselijke eigenheid te verliezen.
Snelheid blijft een aandachtspunt in onze gemeente. Ook hier
is blijvende sensibilisering (bijv. door vaste borden met een
snelheidsmeter) belangrijk, naast gerichte snelheidsmetingen.
Bewuste en hardleerse overtreders moeten streng aangepakt
worden.
Om overlast en vandalisme te vermijden, werden in de Centrumzone al camera’s geplaatst. Veel ergernis komt echter ook
voort uit banale feiten, die kunnen voorkomen worden door
preventief optreden, of door gewoon eens met elkaar te babbelen.
We blijven fier op onze brandweer, die professionalisering koppelt aan een degelijk en gemotiveerd vrijwilligerskorps. Door
het toenemende verkeer en de uitbreiding van de ambachtelijke zone is de druk op hen nog toegenomen. Maar dankzij de
fusie met de andere brandweerkorpsen uit het Waasland kan
onze brandweer nog efficiënter werken.
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DE RECHTER Stany

2

DE PERMENTIER Lorette

3

VAN DUYSE Kris

4

BACKAERT Dirk

5

CORTEBEEK Grietje

6

VAN CAMPENHOUT Gunter

7

DE WITTE Pieter

8

VAN GAEVER Heidi

9

COPPIETERS Andrea

10 DE BOEVER Rudi
11

STROBBE Kristien

12 DE BRUYNE Jan
13

FACEBOOK

VOGELS Annette

14 HUYGHE Evy
15

DIELEMAN Ko

16 DE SCHEPPER Ilse
17

DE PLUKKER Rita

18 MERTENS Martine
19 DE COCK Kenneth
20 PAUWELS Miranda
21 VERNIMMEN KOEN

WEBSITE

22 VAN BROECK Celien
23 DE LOOZE Giovanni
24 SCHOKKAERT Sam
25 HEYSE Arnoud

U stemt geldig door:
- het bolletje bovenaan de lijst te kleuren
en/of
- één, meerdere of alle bolletjes te kleuren
vóór de naam of namen van de kandidaten.
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