
Octopusplan voor een veilige,
propere en dynamische gemeente

In dit voorjaar verspreidden we met CD&V Nazareth-Eke een vragenlijst onder de bevolking.
Iedereen kon via deze vragenlijst zijn evaluatie maken van het gevoerde beleid.

Iedereen kon zijn suggesties voor het toekomstig beleid formuleren.
Meer dan 400 inwoners maakten gebruik van deze mogelijkheid.

De resultaten van deze enquête gebruikten we om in een tiental vergaderingen onderling te gaan discussiëren over ons programma.
We toetsten de resultaten van onze besprekingen af met diverse sociale en culturele organisaties.

Zo werd uw programma, ons programma met 70 concrete voorstellen.
Wij, kandidaten van de CD&V engageren ons om minstens dit programma in de volgende gemeentelijke legislatuur uit te voeren.

Want wij zijn de lijst van de doeners … de lijst van de burgemeester!

Danny CLAEYS, Annemie DE GUSSEM, Christiaan VAN HERZEELE, Raf DE VOS, Ria VERCRUYSSE, Thomas VAN ONGEVAL, 
Ivan SCHAUBROECK, Viviane PERSOONS - DE PREESTER, Geert VANDER PLAETSEN – DE CNUYDT, Annemie EECHAUTE, 

Ann DE VUYST, Hans VOLCKAERT, Caroline VAN LANCKER, Nathalie DHONDT, Paul VAN DE SYPE, Dirk LE ROY, 
Kristof MOERMAN, Lou SMEETS, Femke COLENBIE, Tine VAN AUDENAERDE, Freddy VERTRIEST.
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Elk bestuur heeft als belangrijkste 
opdracht om de dienstverlening 
voor haar inwoners optimaal uit te 
bouwen. Zo zijn de aanleg en het 
onderhoud van het openbaar do-
mein het visitekaartje van de ge-
meente. Dit moet gebeuren binnen 
een financieel strikt en verantwoord 
kader.

• Wij streven naar het behoud van 
een financieel gezonde gemeente 
en dit via een ernstig financieel be-
leid met zo laag mogelijke en eer-
lijke belastingen. Besparingen waar 
mogelijk, maar steeds met het oog 
op het in stand houden van een 
kwaliteitsvolle moderne gemeente.

• We verhogen het jaarlijks budget 
voor onderhoud van wegen, fiets- 
en voetpaden met E 100.000 (naar 
E 350.000 per jaar). We hebben 
hierbij bijzondere aandacht voor 
de gebruiksvriendelijkheid voor 
mensen met een beperking.

• We zorgen voor de aanschaffing 
van een veegmachine om de net-
heid van de wegen en de fietspa-
den te verzekeren.

• Het fietspadennet breiden we 
uit met 10km (Warandestraat, 

Weefstraat, ’s Gravenstraat, Kort-
rijkseheerweg, Klapstraat, Boe-
regemstraat en fietsverbinding 
Steenweg-Weefstraat parallel met 
N60).

• We handhaven het systeem van het 
gratis parkeren overal binnen onze 
gemeente.

• Wij gaan voor de herinrichting van 
dorp Nazareth op basis van de 
voorstellen die komen uit de wed-
strijd van de Vlaamse Bouwmees-
ter en dit in samenspraak met de 
bevolking.

• We voorzien in openbare toiletten 
ter hoogte van beide dorpskom-
men en aan de sportsite.

• We ijveren voor de snelle realisatie 
van een optimale ontsluiting van 
Zonnehoeve.

• We blijven streven naar een kwa-
liteitsvol openbaar vervoer en 
hanteren daarbij het opgestelde  

‘Memorandum openbaar vervoer’ 
als leidraad.

• We onderzoeken de mogelijkheden 
voor het invoeren van het Light 
Railsysteem (tram-treinverbin-
ding) op de spoorwegroute Gent- 
Oudenaarde-Ronse.

• We pleiten voor ondertunneling 
van de N60 (Gent-Oudenaarde) 
ter hoogte van de kruispunten be-
drijvenzone Eke, Steenweg naar 
Landuit, Grenadierslaan en Vogel-
zang. Op die manier zorgen we voor 
een verkeersveilige verbinding met 
Landuit en met de Scheldevallei.

• Wij dringen bij het Vlaamse ge-
west aan voor een snelle uitvoering 
van het streefbeeld voor de N35 
(Steenweg Deinze) en de realisatie 
van verkeersveilige kruispunten ter 
hoogte van Edemolen, ’s Graven-
straat en Warandestraat.

Veiligheid van onze inwoners, thuis 
en op de weg, is één van onze be-
langrijke prioriteiten. Door nieuwe 
initiatieven in het leven te roepen, 
moeten we grotere garanties voor 
onze veiligheid zien te realiseren.

• We pleiten voor een verdergaande vei-
ligheidspreventie onder andere door vi-
deobewaking op het openbaar domein 
zoals recent aan het station is gebeurd. 
Ook de plaatsing van camera’s met 
nummerplaatherkenning aan de op- en 
afritten van de E 17 en andere grote in-
valswegen moet mogelijk zijn.

• Via gemeentelijke administratieve sanc-
ties (GAS) en het uitbouwen van een 
gemeenschapswacht willen we de 
overlast beteugelen (’s nachts, week-
end). We doen dit binnen de politiezo-
ne en in samenwerking met de politie 
die hierin een bemiddelende rol moet 
opnemen.

• Ook zetten we verder in op allerlei initi-
atieven ter bevordering van de inbraak-
preventie.

• De verkeersleefbaarheid en -veiligheid 
willen we verder verbeteren door de 
aanleg van fietspaden en voetpaden en 
de herinrichting van gevaarlijke kruis-
punten op N60 (Gent-Oudenaarde), 
N35 (Steenweg Deinze) en het op- en 
afrittencomplex E17 (Eke –De Pinte.)

• We willen de BIN’s (Buurt Informatie 
Netwerken) verder uitbreiden om zo 
een groter deel van de gemeente te be-
strijken.

De milieuproblematiek moet onze 
voortdurende zorg zijn. Steeds zijn 
nieuwe klemtonen nodig waarop 
we ons moeten concentreren. Met 
CD&V vullen we deze dan ook in 
met een hedendaagse toets.

• We werken een duidelijk sensibilise-
ringsprogramma uit als energievriende-
lijke gemeente.

• Door de toepassing van nieuwe tech-
nieken streven we naar het energiezui-
nig maken van de openbare verlichting 
in straten en pleinen.

• Op basis van een doordacht investe-

ringsprogramma werken we energie-
besparende maatregelen uit voor onze 
publieke gebouwen om zo de energie-
factuur aanzienlijk te verminderen.

• Omdat de geluidsproblematiek van E17 
en N60 ons zorgen baart, willen we 
hierover onderzoek plegen naar doel-
treffende maatregelen.

• Bij alle infrastructuurwerken pleiten we 
voor geluidsbeperkende maatregelen 
(geluidsabsorberende tunnelwanden, 
geluidsarme verharding…).

• We staan achter de promotie van het 
gebruik van geluidsarme autobanden 
(Europees label).

• De zwerfvuilproblematiek blijven we 
verder aanpakken onder andere door 
het opzetten van een specifiek project 
met geïntegreerde acties (bv. met een 
zwerfvuilbarometer).

• Tegen 2020 willen we in onze ge-
meente voor het rioleringsstelsel een 
zuiveringsgraad van 80% bereiken 
onder andere door de aanleg van een 
gescheiden rioleringsstelsel in de Wa-
randestraat (en Schoolstraat, Klooster-

bosstraat en gedeelte Steenweg Deinze 
en Huisepontweg) en de Weefstraat (en 
Heerweg, Korte Bosstraat, Lakenmeers-
straat en gedeelte Bosstraat).

• We starten het globaal rioleringsdossier 
op voor de wijk Landuit.

• We voeren renovatiedossiers uit voor de 
riolering in Nieuwstraat, Ter Meeren-
straat en eventueel Gaston De Groote-
laan.

• Met de provinciale diensten willen we 
minstens een jaarlijks overleg om het 
onderhoud van de waterwegen en de 
grachten te optimaliseren met respect 
voor de eigendommen van de aange-
landen.
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De vele geleverde inspanningen op 
sociaal, cultureel en sportief vlak 
willen we vervolledigen. Zo wordt 
Nazareth een icoon op cultureel en 
sportief vlak en zijn onze verenigin-
gen de beste ‘ambassadeurs’.

• We zorgen voor een opfrissing van 
alle gemeentelijke jeugdlokalen.

• We onderzoeken maximaal de mo-
gelijkheden voor een ander onder-
komen voor jeugdhuis Jena.

• Om het aanbod van de kinderop-
vang te optimaliseren, stemmen 
we deze maximaal af met de orga-
nisatie van sportkampen.

• We gaan na hoe verenigingen de 
sporthal ‘breder’ kunnen gebruiken 
voor allerlei evenementen van gro-
tere omvang.

• In samenspraak en samenwerking 
met OTV (Olympische Turnvereni-
ging) willen we de turninfrastruc-
tuur op een financieel verantwoor-
de wijze optimaliseren.

• In samenspraak en samenwerking 
met Tennisclub Sterrenbos willen 
we de tennisinfrastructuur op een 
financieel verantwoorde wijze opti-
maliseren met indoortennis.

• Om het gebruik ervan te maxima-
liseren zorgen we voor een milieu-
vriendelijke verlichting van de Fin-
se piste.

• We herbekijken de bestaande con-
cessieovereenkomsten van de ge-
meente met clubhuizen en cafeta-
ria’s om deze open te stellen voor 
meer en bredere activiteiten.

• We streven naar een maximalisatie 
van de elektronische inschrijvingen 
voor allerlei initiatieven en voor de 
reservatie van lokalen.

• We breiden de openingsuren van 
de bibliotheek met 6u uit zodat 
ook de leeszaalfunctie kan uitbrei-
den.

• De gemeentelijke uitleendienst 
breiden we uit met meerdere ma-
terialen.

• In het kader van erfgoed en toeris-
me werken we in 2014 actief mee 
aan het Wereldoorlog I-project.

Op onze gemeente werken vandaag 
7.000 mensen: werknemers, land-
bouwers, zelfstandigen, handelaars 
en vrije beroepen. Zij zorgen voor 
onze welvaart. Daarom moeten wij 
hun inzet en motivatie erkennen en 
koesteren.

• Het bedrijventerrein de Prijkels/
Callemoeie breiden we uit met zo’n 
50 ha, waarvan 10 ha specifiek voor 
de lokale middenstand.

• We realiseren een aanspreekpunt 
voor middenstanders en onderne-
mers met informatieverschaffing 
over wetgeving, steunmaatregelen, 
vergunningen enz.

• We evalueren, herzien en versoe-
pelen de verordening op de aanleg 

van groenbuffers rondom de be-
drijven onder andere wat betreft 
de schaalgrootte, de integratie in 
het landschap, de waarborgrege-
ling en de controle.

• We voeren een stimuleringsbeleid 
voor de horeca met richtlijnen voor 
attractieve terrassen weliswaar 
zonder bijkomende belastingen.

• Het maaibeheer van de wegber-
men willen we in samenspraak met 
milieu- en landbouworganisaties 
evalueren en verbeteren.

• We bewaken de landbouwgedach-
te in de komende ruilverkaveling.

Nazareth-Eke is een aantrekkelijke 
woongemeente met goede ver-
keersverbindingen en met nog veel 
open ruimte. Dit moet zo blijven. 
We moeten onze gezinnen helpen 
om hun woonwensen in onze ge-
meente te realiseren.

• Om het groen en landelijk karakter 
van onze gemeente te behouden, 
snijden wij voor 2020 geen grote 
nieuwe woonuitbreidingsgebieden 
(zoals gedefinieerd in het gewest-
plan) aan.

• We behouden onverkort de princi-
pes van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan ter bescherming van 
de open ruimte.

• We handhaven de verordening ter 
beperking van en de kwaliteitsver-
betering van de meergezinswonin-
gen.

• We bevorderen de woon- en leef-
kwaliteit door de inrichting van 
2 ‘groene longen’ in Nazareth en 
Eke (voormalige voetbalterreinen) 

onder andere met speeltoestellen 
voor kleinere kinderen.

• We streven naar het creëren van 50 
bijkomende sociale woningen spe-
cifiek voor senioren.

• We willen een ‘woonloket’(infopunt 
wonen) uitbouwen voor het stimu-

leren van een actief woonbeleid en 
waar inwoners terecht kunnen met 
al hun vragen over wonen, bouwen, 
premies enz.

• We werken specifieke stimulerings-
acties uit voor aanpassingswerken 
aan woningen om levenslang kwa-
liteitsvol te kunnen wonen (zowel 
voor senioren als voor mensen met 
een beperking).

• We zetten het gemeentelijk ruimte-
lijk uitvoeringsplan ‘Robert Orlent-
vijver’ verder om woonzekerheid 
te bieden aan de bewoners in de 
bestaande recreatiezone (gedeelte 
Nederbosstraat en Vijverstraat).
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Voor CD&V is de zorg voor ieder-
een een essentiële opdracht: kin-
deren, gezinnen, minder validen, 
zij die het wat moeilijker hebben... 
Ons beleid van afgelopen jaren 
bewijst deze belangrijke opdracht. 
Met diverse beleidsacties (onder-
wijs, mantelzorg, woonpremie …) 
hebben we daar in het verleden al 
heel wat rond gedaan. Maar ‘zorg’ 
is een voortdurende opdracht, die 
wij ook nu willen waar maken.

• We richten een vijftal kamers in 
voor dagopvang en/of kortverblijf 
voor ouderen. Dit is een onder-
steuning van de thuiszorg en sluit 
aan bij de werking van het OCMW-
woonzorgcentrum Wielkine.

• We willen extra subsidies invoe-
ren voor verenigingen die senio-
renactiviteiten organiseren.

• We starten de formulierenbrigade 
op: iemand helpt ouderen wegwijs 
te maken in hun vele documenten 
en administratieve paperassen.

• De mobiliteit voor senioren willen 
we verhogen door extra vrijwilli-

gers in te schakelen om ouderen 
te helpen bij kleine en grote ver-
plaatsingen ( = Nazareth Mobiel).

• Op gemeentelijk vlak starten we 
een gestructureerd overleg op 
rond het lokaal flankerend onder-
wijsbeleid.

• We verhogen de jaarlijkse ge-
meentelijke tussenkomst voor ex-
tra activiteiten tot € 25 per kind 
voor elke leerling van al onze ba-
sisscholen (gemeenschapsonder-
wijs, gemeentelijk en vrij onder-
wijs).

• De infrastructuur van het ge-
meentelijk onderwijs passen we 
aan aan de capaciteitsnoden.

• We streven naar de oprichting 
van een databank voor baby- en 
peuteropvang.

• Voor occasionele kinderoppas 
richten we een contactpunt op in 
samenwerking met de bestaande 
gezinsorganisaties.

In onze gemeente werkten we de 
laatste jaren hard aan ons commu-
nicatiebeleid (infokrant, website, 
digitale nieuwsbrief). Maar als be-
leidspartij hebben we de moed en 
de durf om daar nog een stap ver-
der in te gaan.

• Tijdens de komende 6 jaar or-
ganiseren we tweemaal een be-
vraging onder de bevolking: bij 
de aanvang van de legislatuur in 
2013 en halverwege na drie be-
leidsjaren.

• Jaarlijks organiseren we met de 
gemeentelijke administratie en 
met de wijkpolitie een vijftal luis-
teravonden om de noden van de 
wijkbewoners te kennen.

• We roepen elke inwoner op om 
zich mee verantwoordelijk te voe-
len voor het reilen en zeilen binnen 
de gemeente door de meldings-
kaart/meldingsmail maximaal te 
gebruiken (22.000 oren en ogen 
in de gemeente).

• We organiseren jaarlijks een jon-
geren-inspraakdag met specifie-
ke initiatieven per leeftijdsgroep.

• Maandelijks publiceren we in de 
Infokrant belangrijke berichten 
uit de gemeenteraad.

• Alle nieuwe inwoners en zij die 
dat wensen schrijven we in voor 
de automatische digitale nieuws-
brief.
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