
WETEN WAT ER LEEFT
In dit voorjaar organiseerden we 
een grote bevraging onder de be-
volking. Bijna 400 mensen vulden 
onze vragenlijst in. We wilden we-
ten welke uw noden, behoeften en 
prioriteiten waren en hoe die moe-
ten gerealiseerd worden. Deze 
bevraging vormt de basis van ons 
programma. Niet zomaar uit de 
lucht gegrepen, maar gebaseerd 
op concrete vragen.

OVERLEG EN DISCUSSIE
Met deze resultaten gingen we een 
brede discussie aan met jongeren, 
handelaars, landbouwers, senio-
ren enz. Bijna 100 mensen bespra-
ken deze resultaten en vertaalden 
ze in concrete maatregelen. Maat-
regelen die tegemoet komen aan 
de noden van onze inwoners. Nog 
niet altijd uitgewerkt tot in de punt-
jes, maar wel de goede richting 
aangeven. Zo vormen uw vragen 
mee ons programma.

Beste mede-inwoner van Nazareth en Eke

“Wij zijn de partij van de doeners” schreven we zes jaar terug. En we hebben woord gehou-
den. Nooit is meer geïnvesteerd in noden van de bevolking dan de voorbije zes jaar. En wij 
willen die lijn doortrekken met een programma gebaseerd op uw vragen, noden en behoef-
ten. Daarom organiseerden we een grootschalige bevraging, riepen we inwoners samen om 
met ons te discussiëren, wogen we voorstellen af en overlegden we in onze programma-
werkgroep. Het resultaat is een krachtig programma voor de komende zes jaar.

Danny Claeys
Burgemeester, lijsttrekker CD&V Nazareth-Eke

UW PLAN VOOR DE TOEKOMST
Onze werkgroep ging verder aan 
de slag. We werkten concrete en 
haalbare acties uit en formuleer-
den prioriteiten. Dit zijn ultieme 
voorstellen die we willen realise-
ren en waarvoor we de mouwen 
opstropen. Want zo zijn wij, niet 
lijdzaam toezien vanop de zijlijn 
maar hard werken aan de vooruit-
gang van onze gemeenschap, uw 
toekomst.

WIJ STROPEN DE MOUWEN OP

MET BLIJVEND LAGE 
BELASTINGEN
Ons uitgangspunt: een program-
ma met behoud van lage belastin-
gen. Dit betekent hard en creatief 
werken zonder aan de belastin-
gen te raken. Dus ook een kritisch 
doorgedreven en streng financieel 
beleid. Dit kan de basis zijn voor de 
opmaak van de beleidsnota 2019-
2024. Dynamisch en aanpasbaar, 
steeds gebaseerd op uw nieuwe 
noden en behoeften.  

PROGRAMMA 2019-2024
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10 km bijkomende en verbeterde 
fietspaden in o.a. Astenesteenweg, 
Klapstraat, Kortrijkseheerweg, 
Landuit, Oudenaardseheerweg e.a.

Maximaliseren activiteiten voor 
kinderen in het verlof 
(sportkampen, kinderopvang, 
speelpleinwerking …)

De drukte van het maatschappelijk leven doet 
ons soms vergeten ‘samen’ te leven. Daarom 
willen wij alle kansen geven aan (verbindende) 
voorstellen en initiatieven die het samen leven 
in onze gemeente, wijken, buurten en straten 
mooier en aangenamer maakt. Verenigingen 
vervullen een belangrijke verbindende rol en 
zijn échte ambassadeurs. Zij genieten verder 
onze steun en wij stemmen ons aanbod op hen 
af. Ook de ‘beleefbibliotheek’ vindt hierin zijn 
plaats. De vele al bestaande accommodaties 
voor verenigingen worden waar mogelijk nog 
uitgebreid.

Stimuleren en aanmoedigen 
verbindende activiteiten 
(verenigingen, dorpsfeest, buurt-
feest, speelstraten …) 

We vernieuwen het natuurbeleid en zorgen 
na evaluatie voor nog beter onderhoud van 
onze groene en open ruimten. De landbouw 
zal daarbij onze partner zijn. We bestrijden 
het zwerfvuil in de bebouwde en onbebouwde 
ruimte met man en macht.

Nazareth is een dynamische, maar drukke 
gemeente. Hoewel er nog veel open ruimte 
is, zien en ervaren we deze onvoldoende. Op 
dat laatste willen we inzetten: de open ruimte 
kwalitatief beter inrichten en ‘dichter’ bij de in-
woners brengen. Belangrijk is ook het 
realiseren van groene, trage verbindin-
gen tussen speelpleintjes, sportvelden en an-
dere openbare ruimtes (zogenaamde groen-
blauwe dooradering). CD&V wil aan het Ster-
renbos een openbaar park aanleggen van 5ha 
groot. We garanderen er tevens de mogelijk-
heden voor nieuwe infrastructuur van jeugd- 
en tennisvereniging.

We werken aan een nieuw ruimtelijk beleids-
plan waarin we de ruimtelijke toekomst voor 
onze gemeente uittekenen. Een groot deel 
van de nog onbebouwde woonuitbreidings-
gebieden willen we schrappen.

Meer groen en bloemen en beter 
onderhouden bomen, perken en 
bermen

Een strengere aanpak van zwerfvuil 
onder andere via camera’s

Open ruimte zichtbaar en voelbaar 
in de bebouwde ruimte

Opmaak ruimtelijk kwaliteitsplan 
om de leefbaarheid te verhogen

Camera’s langs verkeerswegen en 
in bedrijvenzones

ONS PROGRAMMA 2019-2024 ... ZONDER BELASTINGVERHOGING!
Om een echte en warme thuis te bieden aan 
onze inwoners moeten we maximaal inzetten 
op de veiligheid in de woon- en werkomge-
ving. We willen nog meer inspanningen doen 
voor een kwaliteitsvolle politiewerking, ken-
nis van de wijkagent en meer zichtbaarheid 
van de politie op straat.

Voor onze senioren werken we aan de voor-
stellen van de ouderenadviesraad. Waar mo-
gelijk voeren we het principe in van de auto-
matische steunverlening (zonder vooraf-
gaande aanvraag). We werken een actieplan 
digitale geletterdheid uit, zetten in op allerlei 
steunmaatregelen, zorgen voor dienstverle-
ning aan huis en denken na over aan aange-
paste woonvormen en woonzorgzones in de 
dorpen. Ook eenzaamheid bij onze ouderen 
willen we maximaal bestrijden.

Hoewel onze gemeente welvarend is, merken 
we een toename van de eenzaamheid bij di-
verse groepen van inwoners. We mogen deze 
negatieve tendens niet onderschatten en aan 
ons laten voorbijgaan. Met een welzijnscoach
willen we deze problematiek in onze
gemeente leren kennen en gepaste maatre-
gelen nemen. Wij willen inzetten op het 
opnemen van (kleine) zorgtaken van buurt-
bewoners voor mekaar. Met deze buurt-
gerichte zorg willen we iedereen mee krijgen 
in een warme samenleving.

De verkeersdrukte neemt overal toe. Extra 
inspanningen zijn nodig om de verkeersleef-
baarheid te vrijwaren. We zetten verkeers-
deskundigen in om gepaste maatregelen uit 
te werken

We pleiten voor een aanzienlijke toename van 
veilige en comfortabele voet- en fietspaden. 
Het onderhoud en sneeuwvrij maken is een 
belangrijk aandachtspunt. Ook en vooral 
pleiten we voor leefbare wijken, buurten en 
schoolomgevingen. Sensibiliseren blijft cru-
ciaal.

CD&V is een gezinspartij en hecht veel aan-
dacht aan de noden en behoeften van onze
jongeren, senioren, gezinnen en families.
We willen dat iedereen kan delen in de wel-
vaart en zoeken oplossingen voor wie dat
onvoldoende kan. Waar mogelijk zetten we in
op gedeelde activiteiten voor kinderen, jon-
geren, senioren, scholen, jeugdverenigingen. 
In elke deelgemeente zorgen we voor een 
ontmoetingsplaats waar iedereen terecht 
kan, gelijkaardig aan het seniorencafé.

Meer politie in de wijk en op straat

We willen de brug tussen de inwoners en 
de politie versterken en verder werken aan 
inbraak-, drugs- en alcoholpreventie. De 
BIN-werking kan nog versterkt worden en 
waar nodig plaatsen we camera’s op pleinen, 
langs verkeerswegen en in bedrijvenzones.

VEILIG … THUIS, ONDERWEG 
EN OP HET WERK

OPEN RUIMTE, LANDSCHAP 
EN NATUUR

JEUGD, GEZIN, FAMILIE EN 
SENIOREN

De jeugd is onze toekomst en de toekomst 
begint vandaag. Daarom zetten wij blijvend in 
om de vele ontspanningsmogelijkheden voor 
onze jongeren verder uit te breiden, ook tij-
dens de verlofperiodes. We willen een echte 
kind- en leeftijdsvriendelijke gemeente zijn. 
Jeugdverenigingen mogen blijvend op onze 
steun rekenen. We zorgen maximaal voor hun 
infrastructuur én we voorzien een specifiek 
budget om nieuwe en verrassende projecten 
van jongeren een kans te geven. Zo creëren 
we kansen om de nieuwe dromen van onze 
jeugd te realiseren.

VERBINDEN EN ONTMOETEN 
OM TE LEVEN

Opmaak nieuw fiets- en 
voetpadenplan

In elke deelgemeente een ont-
moetingsplaats voor iedereen

Steunmaatregelen voor senioren

Renovatie jeugdlokalen en nieuw 
jeugdlokaal Sterrenbos

Welzijnscoach en projectwerking 
tegen eenzaamheid

Uitbouw van het principe van de 
buurtgerichte zorg

Heel wat mensen willen zich op een of an-
dere manier nuttig maken in de samenleving 
en zich gedurende een beperkte tijd inzet-
ten voor specifieke taken. En dit tegen een 
kleine (vrijwilligers)vergoeding. We willen die 
mensen op gemeentelijk vlak samenbrengen 
en nagaan welke extra taken zij kunnen uit-
voeren (gemeenschapsdienst, klusjes, ver-
keersbegeleider, enz.).

Opzetten van een vrijwilligerspool
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Openbare dienstverlening 
optimaliseren (verruimen openings-
uren, digitaliseren, mogelijkheid 
werken op afspraak)

Uitbreiden en stimuleren alternatief 
vervoer (lightrail, mobipunt, deel-
fietsen, bluebike …)

ONS PROGRAMMA 2019-2024 ... ZONDER BELASTINGVERHOGING!

Inzetten op het versterken van allerlei vormen 
van alternatief vervoer, het verder op punt 
zetten van het parkeerbeleid (kort en langpar-
keren) en de uitbreiding van het aanbod van het 
openbaar vervoer moet ons op weg helpen een
duurzaam mobiliteitsbeleid te realiseren.

Regelmatig worden we geconfronteerd met 
vragen over de kostprijs en de kwaliteit van de 
lokale woningmarkt. Om daar op een gestruc-
tureerde wijze mee om te gaan, willen we een 
woonloket installeren in onze gemeente. Een 
woonconsulent en renovatie- en klimaatcoach 
kunnen onze inwoners bij staan in geval van 
vragen of problemen.

Ook onze gemeentelijke dienstverlening op-
timaliseren we verder. Door het introduceren
van nieuwe digitale mogelijkheden en een 
dienstverlening aan huis hopen we ook 
hier onze duurzaamheidsdoelstellingen te 
realiseren.

Nazareth is een belangrijk economisch knoop-
punt met veel bedrijven en handelszaken
en een grote werkgelegenheid. Samen 
met de vzw Econa (economisch knooppunt 
Nazareth) willen we verder werken aan een
bedrijfs- en handelsvriendelijk klimaat. De 
uitbouw van de bedrijvenzone Prijkels is een 
belangrijke troef voor Nazareth.

We zetten ons duurzaam klimaatbeleid ver-
der. Dit betekent dat we bij al onze accommo-
daties en nieuwe realisaties aandacht hebben 
voor de energiezuinigheid, de CO²-uitstoot en 
het onderzoek naar de mogelijkheid van alter-
natieve energiebronnen. Daarom onderteken-
den we ook vrij snel het zogenaamde burge-
meestersconvenant ter beperking van de 
CO²-uitstoot. Door de plaatsing van bij-
komende zonnepanelen en van windturbines 
aan de Prijkels hopen we nog betere resulta-
ten te bereiken.

We willen radicaal gaan voor nieuwe vormen 
van inspraak en participatie want de oude 
modellen werken onvoldoende. We pleiten
voor de oprichting van wijkraden of wijk-
overlegfora die door het gemeentebestuur 
logistiek en personeel ondersteund worden. 
We onderzoeken de mogelijkheid om deze 
wijkraden de verantwoordelijkheid te geven 
over een specifiek budget. Zo kan de wijk 
deze centen inzetten op die zaken die zij écht 
noodzakelijk vinden.

We zijn er ons van bewust dat ook de commu-
nicatie bij de uitvoering van openbare werken 
anders en beter moet. We willen korter op de 
bal spelen en sneller en effectiever commu-
niceren. Een kortere communicatielijn met de 
inwoners moet daarbij gerealiseerd worden.

DUURZAAM EN KLIMAAT-
VRIENDELIJK WONEN, 
WERKEN EN VERPLAATSEN

BEDRIJVIG NAZARETH-EKE

Om de lokale handelaars alle kansen te 
geven, werken we samen met Econa aan een 
detailhandelsplan. Uit dit plan willen we de 
maatregelen halen die ons toelaten om de 
lokale handel maximaal te ondersteunen. 
We denken nieuwe mogelijkheden uit voor 
het kort parkeren aan handelszaken (groene 
zones). Toegankelijkheid is een belangrijke 
bekommernis.

TOEGANKELIJK WONEN EN 
LEVEN

We willen naar de toekomst toe vooral oog 
hebben voor de ontwikkeling van nieuwe 
woonvormen voor de nieuwe gezinnen. Ook 
de toegankelijkheid van openbare en private 
gebouwen willen we optimaliseren.

INSPRAAK EN PARTICIPATIE

Onze voortdurende aandacht blijft gaan naar 
een sociaal en welzijnsbeleid. Alle beleids-
maatregelen onderwerpen we aan een zo-
genaamde sociale toets, omdat we willen dat 
alle gezinnen ‘mee’ zijn. 

Plaatsing windturbines in bedrij-
venzone Prijkels

Signalisatie parkings lang-
parkeren

Uitbouwen bedrijvenzone Prijkels

Opmaak detailhandelsplan

Kortparkeerzones aan de 
handelszaken

Toegankelijkheidsprijs voor 
handelszaken

Inrichting boerenmarkt en stimu-
leren groentenruil en korte keten

De landbouw heeft niet alleen een cruciale 
functie in het behoud van de open ruimte 
maar is ook een belangrijke economische 
speler in onze gemeente. We volgen de acti-
viteiten van het ruilverkavelingscomité nauw-
gezet op en sturen bij waar nodig. Om onze 
landbouw verder te ondersteunen, willen we 
producent en consument dichter bij elkaar 
brengen en de zogenaamde ‘korte keten’ alle 
kansen geven.

Gemeentelijk woonloket met woon-
consulenten, renovatie- en klimaat-
coaches

Toegankelijkheidstoets voor open-
bare gebouwen, wegen, pleinen, 
handelszaken …

Stimuleren van nieuwe vormen van 
wonen (kangoeroewonen, tiny 
houses, …)

Optimaliseren mantelzorgpremie 
door afschaffen inkomensgrens

Oprichten wijkraden of wijk-
overlegfora

Verbeteren van de projectgebonden 
inspraak en communicatie

Voor zij die het wat moeilijker hebben, sprin-
gen we bij. En onze mantelzorgpremie maken 
we nog beter door hem open te stellen voor 
iedereen (niet langer inkomensafhankelijk).
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1 CLAEYS Danny

2 DE GUSSEM Annemie

3 VAN ONGEVAL Thomas

4 VAN HERZEELE Christiaan

5 DE PREESTER Viviane

6 LE ROY Dirk

7 GHYSELINCK Yves

8 VERMAERKE Peter

9 EECHAUTE Annemie

10 VAN AUDENAERDE Tine

11 COLENBIE Femke

12 BUYSE Tim

13 BOSMANS Jane

14 DEWULF Els

15 DE BLEECKERE Koen

16 DE SMET Lut

17 STOVE Els

18 HEYSE - VUYE Livine

19 VANDENDRIESSCHE- Sven

20 VANDER PLAETSEN Geert

21 SCHAUBROECK Ivan

Verantwoordelijke uitgever: Danny Claeys, Stationsstraat 121, 9810 Nazareth-Eke
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