Verkiezingsprogramma SamenPlus Assenede
1. Burgerparticipatie en verenigingen
SAMENPLUS, SAMEN DOEN
Hoe dichter de burger bij het beleid staat, hoe dichter het beleid bij de burger staat. Assenede is
getypeerd door een bevolking die samenhangt. Het collectief primeert op het eigenbelang. Dit is een
te koesteren zeldzaamheid geworden. We blijven daarom maximaal inzetten op een constructieve
relatie en samenwerking met de vele vrijwilligers en verenigingen die aanwezig zijn in onze
gemeente. Zij zijn immers samen met bestaande bewonersplatformen, adviesraden en alle andere
waardevolle initiatieven het kloppend hart van onze gemeente.
SamenPlus en het middenveld van Assenede zijn trouwe gesprekspartners in het vormen van het
gemeentebeleid. We willen nog meer samenwerken met het oog op zo ruim mogelijk gedragen
oplossingen voor alle uitdagingen waar onze gemeente voor staat.
Een modern bestuur staat ten dienste van de hele bevolking en weerspiegelt haar diversiteit. De wet
van de sterkste is voor ons geen optie. Ook wie zich zelf niet laat horen, moet een stem hebben.
Actiepunten
● We willen onze inwoners nog meer betrekken bij het bestuur van de gemeente. In
Oosteeklo en Bassevelde zijn al bewonersplatformen actief. We willen deze uitbreiden naar
elke deelgemeente. Hiervoor stellen we een participatieambtenaar aan die alles in goede
banen leidt.
● In de schoot van de jeugdraad komt een kinderen/jongerengemeenteraad. Ook
burgerparticipatie door jonge mensen vinden wij heel belangrijk.
● We zetten in op het maximaal informeren van de burger over het beleid. Dit houdt in dat we
verschillende kanalen aanspreken en inzetten op nieuwe vormen van communicatie. Op die
manier wordt elke burger bereikt. We voorzien onder andere digitale informatieborden op
centrale punten die je wegwijs maken in het leven van de gemeente.
● We trekken volop de kaart van verenigingen die activiteiten organiseren. Zij zijn het
kloppend hart van onze gemeente en zorgen voor een sterkte dorpsbeleving. We
ondersteunen initiatieven die inwoners van onze gemeente samenbrengen.

2. Wonen en ruimtelijke ordening
SAMENPLUS, SAMEN LEVEN
Een beleid, geschoeid op de leest van onze gemeente, onder meer door een slimme en
samenhangende ruimtelijke ordening, zal erop toezien dat wonen in landelijk Assenede aangenaam
blijft.
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Onze ruimtelijke ordening is een dynamisch gegeven dat nooit af is. Een voortdurende oefening die
rekening moet houden met verschillende wijzigende factoren: de toename van het aantal inwoners,
het aantal senioren dat graag in Assenede blijft wonen, het verkleinen van de gezinsgrootte en het
uitbreiden van de economische- en vrijetijdsactiviteiten. Daardoor moeten we voorzichtig
omspringen met de beschikbare ruimte.
SamenPlus hecht belang aan het landelijk karakter van onze gemeente en heeft de ambitie om
wonen, werken, landbouw en natuur, recreatie en ondernemerschap steeds beter op elkaar af te
stemmen. Bovendien streven we naar een betaalbare en kwalitatieve woning voor elk inkomen,
voor elke leeftijd en voor elke gezinsvorm.

Actiepunten
● Met de oprichting van een beeldkwaliteitskamer zal SamenPlus zich bij bouwprojecten
onafhankelijk en professioneel laten begeleiden in het bewaren van een evenwicht tussen
aan de ene kant de noden van het heden en van de toekomst, en aan de andere kant de
waardevolle geschiedenis van onze gemeente.
● We bewaren het landelijk karakter van onze gemeente en behouden het aandeel van
natuur- en landbouwgrond. Door het hanteren van een ‘groennorm’ streven we naar het
maximaal behouden of recupereren van groenzones. Bij verkavelingen zorgen we voor
voldoende open ruimte, speelgelegenheid en verblijfsruimte.
● We streven ‘slimme verdichting’ na. Daarmee bedoelen we: wonen en voorzieningen
moeten zo veel mogelijk geconcentreerd blijven in de dorpskernen. Maar deze gebieden
worden versterkt met multifunctionele elementen die de leefbaarheid verhogen zoals open
ruimte, groenzones en sport-/speel-/ontmoetingsruimtes.
● We sporen sociale huisvestingsmaatschappijen aan om projecten te ontwikkelen in onze
gemeente en woonuitbreidingsgebieden aan te snijden in inbreidingsgebieden. Via onze
vertegenwoordiging in de bestuursorganen zetten we hen er ook toe aan om
energiearmoede bij de huurders te bestrijden door renovatie van sociale woningen. Dit
moet gezien worden als een investering en niet als een kostenpost.
● De Woonwijzer Meetjesland wordt maximaal ingezet in het streven naar het verduurzamen
van ons woonpatrimonium.

3. Mobiliteit
SAMENPLUS, SAMEN OP PAD
We ijveren voor een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit, op maat van onze inwoners.
We volgen het STOP-principe: eerst stappen, dan trappen, dan openbaar vervoer en dan pas de
personenwagen. Duurzaam aangelegde fietspaden tussen de dorpskernen en degelijke en mooie
voetpaden binnen de dorpen zijn essentieel. We moeten ons allemaal veilig kunnen verplaatsen,
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vooral in de schoolomgeving.
SamenPlus heeft tevens oog voor zij die dagelijks pendelen naar een werklocatie buiten de
gemeente. Een vlotte bereikbaarheid van en naar Assenede blijft dan ook onze ambitie.

Actiepunten
● We kiezen voor een verkeersveilige gemeente door het toepassen van snelheidsbeperkende
maatregelen. Kritieke punten worden aangepakt door bijvoorbeeld de realisatie van een
trajectcontrole en parkeerhavens in de Staakstraat, Sasdijkstraat, Kapellestraat en
Noordstraat. Bovendien creëren we bijkomende trage wegen en fietspaden.
● We willen de zachte weggebruiker de openbare ruimte teruggeven en de gemeente
fietsvriendelijker maken met veilige fietspaden en vlotte routes die de dorpskernen met
elkaar verbinden. We ijveren bij de Vlaamse gemeenschap en de provincie voor een beter
aanbod aan openbaar vervoer en ontsluiting van fietssnelweg op de oude
spoorwegbedding.
● Verkeersveiligheid aan de scholen is van primair belang. Het invoeren van schoolstraten
blijft voor SamenPlus een streefdoel.
● We installeren elektrische laadpunten op strategische rust- en parkeerpunten voor fietsers
en auto’s. We zetten zoveel mogelijk in op duurzame energietechnieken.
● Autodelen en fietsdelen is ecologisch en sociaal. De gemeente stelt haar gemeentelijk
wagenpark ter beschikking dat na de kantooruren en/of tijdens het weekend door de
inwoners gebruikt kan worden.
● Bij aanleg van trage wegen kiezen we voor verharding 50% ecologisch, 50% asfalt of beton.
Bijkomende verhardingen moeten ergens anders weggenomen worden.
● We sturen het parkeergedrag door de aanwezige parkeerplaatsen optimaal te laten
benutten.
● We waken over een vlotte ontsluiting van onze gemeente naar de E34 en onderzoeken de
piste om de Trieststraat te verlengen waardoor er een rechtstreekse aansluiting komt op het
klaverblad in Zelzate. Deze ontsluiting is te belangrijk voor onze inwoners en
ondernemingen en moet het voorwerp van onderhandeling zijn met de hoogste
beleidsniveau’s.
● Mensen met een beperking moeten zich zelfstandig kunnen verplaatsen in de gemeente. Bij
verkeersinfrastructuurwerken wordt er telkens voorafgaand advies ingewonnen bij
belangengroepen.
●
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4. Werken en ondernemen
SAMENPLUS, SAMEN ONDERNEMEN
Ook in onze gemeente moeten ondernemen en werkgelegenheid blijvend gestimuleerd worden.
Constructief overleg met de lokale ondernemers, middenstand en horeca krijgt hierin een sleutelrol.
Actiepunten
● We stimuleren de verdere ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein naast de Akmo
zone.
● We waken over een vlotte ontsluiting van onze gemeente naar de E34 en onderzoeken de
piste om de Trieststraat te verlengen waardoor er een rechtstreekse aansluiting komt op het
klaverblad in Zelzate. Deze ontsluiting is te belangrijk voor onze inwoners en
ondernemingen en moet het voorwerp van onderhandeling zijn met de hoogste
beleidsniveau’s.
● SamenPlus start een landbouwers- en ondernemersloket op. Ondernemen in Assenede
moet eenvoudig en efficiënt kunnen. We willen zoveel mogelijk meedenken en mogelijke
hindernissen voor (startende) ondernemers en landbouwers wegnemen.
● We ondersteunen de lokale handel en horeca en maken bij het aankoopbeleid van de
gemeentediensten de keuze voor de plaatselijke zelfstandigen waar mogelijk.
● We ondersteunen lokale markten en kermissen en betrekken de lokale zelfstandigen bij
evenementen.

5. Klimaat en duurzaamheid
SAMENPLUS, SAMEN DUURZAAM
De klimaatcrisis drukt ons met de neus op de feiten: als we niet duurzaam omgaan met onze
energiebronnen en water- en luchtvervuiling niet bestrijden, wordt de schade enorm. Assenede wil
haar steentje bijdragen.
Bovendien betekent zorg dragen voor het leefmilieu ook een aangename omgeving om te wonen.

Actiepunten
● Autodelen en fietsdelen is ecologisch en sociaal. De gemeente stelt haar gemeentelijk
wagenpark ter beschikking dat na de kantooruren en/of tijdens het weekend door de
inwoners gebruikt kan worden.
● We installeren elektrische laadpunten op strategische rust- en parkeerpunten voor fietsers
en auto’s.
● We zetten zoveel mogelijk in op duurzame energietechnieken. Zo willen we ook
zonnepanelen op elk dak van een gemeentelijk gebouw. De openbare verlichting zal
branden met led-verlichting en aangesloten worden op een lichtsensor zodat de lichten niet
onnodig branden. We stimuleren collectieve decentrale energievoorzieningen en gebruiken
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hernieuwbare energie in ons gemeentelijk patrimonium en wagenpark.
We willen op enkele centrale plaatsen ondergrondse huisvuilcontainers installeren. Zo
kunnen we kleinere hoeveelheden huishoudelijk afval verzamelen, tegen een kleine
vergoeding. Voor mensen die minder afval produceren zal de hoge kostprijs van
huisvuilzakken minder wegen op hun budget. En hopelijk gaat dit ook het sluikstorten
tegen.
We gaan voor minder CO2 en zetten ons in om het regionaal klimaatproject “Meetjesland
klimaatgezond” ambitieus uit te voeren.
We stimuleren familiale landbouw en omarmen initiatieven die tot een korte keten leiden.
Erkende natuurverenigingen die een natuurgebied aankopen, blijven recht hebben op een
gemeentelijke subsidie.

6. Landbouw
SAMENPLUS, SAMEN GOED BOEREN
Assenede is een mooie landelijke gemeente waar het goed is om te wonen maar ook om te boeren.
De landbouw vindt in Assenede het maatschappelijk draagvlak waar de sector nood aan heeft, en
dat moet zo blijven. SamenPlus kent de noden van onze landbouwers en wil de sector actief
ondersteunen.
Actiepunten
● We zetten in op een goede verstandhouding tussen land- & tuinbouw, natuur en burger.
● SamenPlus start een landbouwloket op. Een land- of tuinbouwbedrijf in Assenede uitbaten
moet eenvoudig en efficiënt kunnen. We willen zoveel mogelijk meedenken en mogelijke
hindernissen voor (startende) landbouwers wegnemen.
● SamenPlus kiest voor het model van familiale landbouw en ondersteunt deze bedrijven in
hun verdere uitbouw.
● Land- en tuinbouwers krijgen een vulplaats voor sproeitoestellen. Dit is een plaats waar ze
water kunnen pompen uit een waterloop voor hun sproeitoestellen zonder dat er een risico
bestaat op vervuiling.

7. Kinderen en jongeren
SAMENPLUS, SAMEN JONG ZIJN
Het welzijn van onze kinderen en jongeren is een belangrijke factor in het tevredenheidsgevoel van
een gezin. Elke deelgemeente heeft ondertussen haar eigen jeugdlokalen en/of een degelijke
sportinfrastructuur. De kinderopvang kreeg terecht veel aandacht.
SamenPlus houdt vast aan de eerder ingezette inhaalbeweging en gaat hierin verder. We blijven
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onze jeugdbewegingen ondersteunen en stimuleren, en geven ons jeugdbeleid verder vorm op
participatieve wijze. Ook voor Bassevelde staat een jeugd- en sportsite zoals in de andere
deelgemeenten op de planning.

Actiepunten
● In de schoot van de jeugdraad komt een kinderen/jongerengemeenteraad. Ook
burgerparticipatie door jonge mensen vinden wij heel belangrijk.
● Een veilige schoolomgeving met aandacht voor luchtkwaliteit is een absolute prioriteit. We
voeren daarom nieuwe schoolstraten in. Dit betekent dat wij bij het begin en het einde van
de schooldag de straat ongeveer een kwartiertje afsluiten voor gemotoriseerd verkeer.
Bovendien hertekenen we de schoolomgeving van Oosteeklo in samenwerking met de
bewoners. De schoolomgeving van elke deelgemeente zal opnieuw geëvalueerd worden en
aangepast waar nodig.
● De buitenschoolse kinderopvang in verschillende deelgemeenten blijft onder onze
aandacht. We streven naar kwalitatieve infrastructuur en willen daar op inzetten.
● SamenPlus erkent de nood van jongeren aan een plaats waar ze kunnen samenkomen. Elk
positief initiatief dat hiertoe ondernomen wordt, zal actief door SamenPlus ondersteund
worden.
● We breiden het speelplein uit met een tienerwerking tijdens schoolvakanties. Immers, onze
12-15-jarigen zijn nog te jong om vakantiewerk te doen, maar hebben wel de behoefte om
op bijvoorbeeld wekelijkse basis samen te komen met leeftijdsgenoten.
● We zetten nog meer in op de aanpak van kinderarmoede. We zorgen voor een integrale
ondersteuning en begeleiding van kinderen en hun ouders in samenwerking met andere
hulpverleners. We hebben in onze volledige gemeentelijke dienstverlening extra aandacht
voor de kwetsbare mensen.
● Met de bouw van nieuwe sport- en jeugdlokalen in Bassevelde en nieuwe kleedkamers op
de sport- en jeugdsite in Assenede heeft elke deelgemeente dan haar eigen jeugd- en
sportinfrastructuur.
● We formaliseren onze ambities door te gaan voor het label ‘Kindvriendelijke gemeente’.

8. Senioren
SAMENPLUS, SAMEN ZORGEN
De voorgaande jaren heeft Assenede met SamenPlus boven het Vlaamse gemiddelde ingezet op
residentiële ouderenzorg. Aan de hand van kwaliteitsvolle en toegankelijke ambulante
dienstverlening willen wij hen maximaal ondersteunen in hun draagkracht en zelfredzaamheid. Het
is immers van groot belang dat zij zo lang als mogelijk op een aangename manier kunnen blijven
wonen waar zij zich al jaren thuis voelen.

Actiepunten
● We maken van de kerk in Boekhoute een multifunctioneel centrum waar iedereen van 2 tot
102 jaar actief kan zijn. De functie van het gebouw als kerk en de tentoonstellingsruimte
blijven behouden, maar er zal daarnaast ook plaats zijn voor de buitenschoolse opvang
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(IBO), voor een dorpsrestaurant voor senioren en voor activiteiten en evenementen van de
Asseneedse verenigingen.
Via huisbezoeken peilt het OCMW naar de zorgnoden van hoogbejaarde thuiswonende
senioren die nog niet bij het OCMW gekend zijn. Indien nodig wordt samen met de
betrokkene een zorgplan op maat uitgewerkt.
We bouwen een aanbod aan dienstverlening uit voor mensen die minder mobiel zijn. We
maken ons systeem van mobiele ambtenaar, waarbij een gemeentelijke ambtenaar thuis
langsgaat bij mensen die zelf niet naar het gemeentehuis of naar een andere gemeentelijke
dienst kunnen komen, beter bekend bij de burgers.
We starten het project ‘fietsen zonder leeftijd‘ op. Wie niet mobiel (meer) is, kan beroep
doen op vrijwilligers die je met een fietstaxi mee op uitstap nemen door onze gemeente.
Om de stoep voor hun huis sneeuwvrij te maken, kunnen zorgbehoevenden een
sneeuwruimer inschakelen. Een telefoontje naar de sneeuwtelefoon van het gemeentehuis
volstaat. Een vrijwilliger komt zo snel mogelijk langs om de klus te klaren. Dit kan ook binnen
het project “Buren helpen buren” dat we willen opstarten.
Kwetsbare ouderen gaan we extra ondersteuning geven. In samenwerking met AanZ
worden activiteiten voor hen georganiseerd en wordt een administratieve ondersteuning
geboden.

9. Welzijn, gelijke kansen en armoedebestrijding
SAMENPLUS, SAMEN KANSEN GEVEN
We mogen armoede en uitsluiting geen kans geven in onze gemeente. SamenPlus sluit haar ogen
niet voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Iedereen moet op een volwaardige manier
kunnen deelnemen aan de samenleving.

Actiepunten
● We zetten nog meer in op de aanpak van kinderarmoede. We zorgen voor een integrale
ondersteuning en begeleiding van kinderen en hun ouders in samenwerking met andere
hulpverleners en scholen. We hebben in onze volledige gemeentelijke dienstverlening extra
aandacht voor de kwetsbare mensen.
● Nu de lancering een feit is, gaan we op zoek naar extra partners die zich als aanbieder van
sportieve of culturele activiteiten willen aansluiten bij de UiTPAS. We blijven bovendien
inzetten op het bekendmaken van de UiTPAS, zodat iedere burger met een beperkt inkomen
de kans krijgt om vrije tijd op een budgetvriendelijke wijze te beleven.
● De mogelijkheid om een Sociale Kruidenier te openen in Assenede wordt actief onderzocht.
Inwoners met een beperkt inkomen kunnen daar aan verminderde prijzen basisproducten
aanschaffen en een ontmoetingsplek vinden.
● We gaan actief op zoek naar eventuele noden bij kwetsbare burgers. Bijvoorbeeld: na een
overlijden zitten nabestaanden met heel wat vragen en administratieve beslommeringen.
Een maatschappelijk assistent komt na een overlijden op huisbezoek om na te gaan of het
OCMW kan helpen op administratief of ander vlak.
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Op 17 mei (de internationale dag tegen holebi- en transfobie) blijven we de regenboogvlag
heisen. In de komende legislatuur willen we verdere stappen zetten om het welzijn van
holebi’s en transgender te verbeteren.
Mensen met een beperking moeten zich zelfstandig kunnen verplaatsen in de gemeente. Bij
verkeersinfrastructuurwerken wordt er telkens voorafgaand advies ingewonnen van
belangengroepen. Ook de toegankelijkheid van onze openbare gebouwen wordt aan een
strenge revisie onderworpen.

10. Cultuur en evenementen
SAMENPLUS, SAMEN BELEVEN
Het belang van evenementen en cultuur valt niet te onderschatten. SamenPlus omarmt en
ondersteunt elk initiatief om mensen samen te brengen. Van theatervoorstellingen in de Bijenkorf
over festivals tot kermisactiviteiten. Voor elk wat wils.
Actiepunten
● Nu de lancering een feit is, gaan we op zoek naar extra partners die zich als aanbieder van
sportieve of culturele activiteiten willen aansluiten bij de UiTPAS. We blijven bovendien
inzetten op het bekendmaken van de UiTPAS, zodat iedere burger met een beperkt inkomen
de kans krijgt om vrije tijd op een budgetvriendelijke wijze te beleven.
● Cultuurverenigingen verdienen maximale ondersteuning bij het uitwerken van hun aanbod.
De cultuurraad is hierin een voorname partner.
● We finaliseren de renovatie van de bibliotheek om die nog bereikbaarder en toegankelijker
te maken voor elke Assenedenaar.
● Extra aandacht besteden aan de promotie van alle culturele activiteiten binnen de
gemeente is een werkpunt. We voorzien onder andere digitale informatieborden die
daartoe kunnen ingezet worden.

11. Sport
SAMENPLUS, SAMEN FIT EN GEZOND
Sporten en bewegen is zeer belangrijk. Zowel competitiesport als recreatief sporten moeten
aangemoedigd worden, onder andere door het voorzien van degelijke infrastructuur.
Actiepunten
● Met de bouw van nieuwe sport- en jeugdlokalen in Bassevelde en nieuwe kleedkamers op
de sport- en jeugdsite in Assenede heeft elke deelgemeente dan haar eigen jeugd- en
sportinfrastructuur.
● We streven naar een nog betere vertegenwoordiging van verenigingen en clubs in de
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sportraad, zodat zij allen kunnen genieten van een subsidie.
De lessenreeksen die georganiseerd worden door de sportdienst vormen een aanvulling op
aanbod van de sportclubs. Samen vormen zij een uitgebreid en gevarieerd sportief geheel,
op maat van elke inwoner. We willen in de toekomst nog meer inzetten op maatgericht
sporten.
Initiatieven tot sportevenementen die ontstaan in de deelgemeenten worden actief
ondersteund door de sportdienst. ‘Assenede loopt’ is hiervan een mooi voorbeeld. Ook
andere sportieve evenementen blijven onze ondersteuning genieten.

12. Gemeentelijke dienstverlening:
SAMENPLUS, SAMEN DIENSTBAAR
Een moderne gemeente voorziet in een snelle, efficiënte, toegankelijke en flexibele dienstverlening
en helpt mensen snel op weg. Waar mogelijk, kan dat digitaal om zo onnodige verplaatsingen en
wachttijden te vermijden.

Actiepunten
● We zetten in op de verdere digitalisering met 7 x 24-uurs bereikbaarheid van de
gemeentelijke dienstverlening.
● De (welzijns)werkers van onze gemeente moeten een netwerk vormen, elkaar en elkaars
werk goed kennen zodat klanten en kansarme mensen snel naar het juiste loket kunnen
worden doorverwezen.
● Net zoals nu ook al gebeurt, komt een gemeentelijk ambtenaar bij jou thuis langs wanneer
je door ouderdom of beperkingen niet mobiel genoeg bent om zelf naar het gemeentehuis
te komen. We maken dit nog beter bekend.
● Digitale informatieborden op centrale punten maken je wegwijs in het leven van de
gemeente.

13. Fiscaal beleid
SAMENPLUS, SAMEN IN BALANS
Assenede is financieel gezond dankzij 18 jaar SamenPlus. We zijn voorstanders van eerlijke en
solidaire gemeentebelastingen. De schuldgraad van Assenede brachten we deze legislatuur tot
onder het Vlaamse gemiddelde. De volgende legislatuur willen we de schuldgraad op hetzelfde
niveau van de omliggende gemeenten houden.
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Actiepunten
● We willen geen verhoging van de personenbelasting en gemeentelijke opcentiemen
onroerende voorheffing.
● Wij pleiten er voor om zo weinig mogelijk forfaitaire of ‘pestbelastingen’ te heffen en zo
nodig bepaalde categorieën van mensen met lage inkomsten vrij te stellen.

14. Intergemeentelijke samenwerking
SAMENPLUS, SAMEN STERK
We staan aan de vooravond van één van de grootste uitdagingen van de afgelopen 40 jaar: de
zoektocht naar een terechte ereplaats voor een aangenaam bruisend Assenede in een groter
Meetjeslands verhaal.

Actiepunten
● We zetten actief in op een intergemeentelijke samenwerking met de omliggende
buurgemeenten
● We onderzoeken bij welke gemeentelijke taken samenwerking en schaalvergroting mogelijk
is. Kwaliteit, kostenbeperking en efficiëntie staan hierbij voorop.

15. Internationale solidariteit
SAMENPLUS, SAMEN SOLIDAIR
Assenede is de trotse drager van het label ‘Fairtrade gemeente’. Oosteeklo en Assenede hebben
hun eigen Oxfam Wereldwinkel, beiden gedragen door een sterke ploeg vrijwilligers. Daarnaast
levert het GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) mooi werk om de talrijke
lokale initiatieven rond eerlijke handel en ontwikkelingshulp te ondersteunen. Daar zijn we fier op,
dat willen we verder ondersteunen.
Actiepunten
● Er wordt meer ingezet op het sensibiliseren en informeren van onze inwoners.
● We behouden én versterken het label ‘Fairtrade gemeente’ door de Bio-ecomarkt verder uit
te werken en organisatoren van evenementen te motiveren om Fairtradeproducten te
gebruiken en/of te verkopen.
● Het aankoopbeleid van de gemeente Assenede richt zich verder - naast lokale producenten op eerlijke producten van onze wereldwinkels.
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We subsidiëren verder lokale Noord-Zuidverenigingen en -initiatieven via het GROS.

16. Onderwijs
SAMENPLUS, SAMEN LEREN
Het spreekt voor zich dat een kwalitatief, modern onderwijs binnen een veilige schoolomgeving van
groot belang is. De verkeersveiligheid aan de schoolpoort en het contact tussen de school en haar
omgeving (natuur, verenigingen, buurtbewoners,...) vormen de grootste uitdagingen.
Actiepunten
● In de Leegstraat in Assenede en Oosteeklo-Dorp realiseren we een schoolstraat. Dit is de
beste garantie op verkeersveiligheid voor onze schoolgaande kinderen. De implemenatie
gebeurt na afstemming met alle betrokkenen en wordt permanent geëvalueerd.
● De Gemeentelijke Basisschool in Bassevelde wordt uitgebreid, waardoor er ruimte ontstaat
voor nieuwe lokalen en/of een groene speelplaats.

17. Toerisme en recreatie
SAMENPLUS, SAMEN GENIETEN
Toerisme en recreatie betekent positieve aandacht voor onze gemeente door het in de kijker zetten
van onze troeven. Maar het betekent bovenal meer inkomsten voor onze lokale middenstand en
meer leven in onze dorpskernen. Niet (enkel) voor toeristen, maar ook onze eigen inwoners als
recreanten zijn hierbij gebaat. Bovendien verhoogt het de ‘trots op onze gemeente’.
Actiepunten
● We willen de betrokkenheid van de toeristische sector nog meer stimuleren. Dat netwerk is
belangrijk, omdat het eerste contact van de toerist niet via het infokantoor verloopt, maar
via de horeca, de attractiepunten en de logieshouders. Zij zijn de ambassadeurs van onze
gemeente.
● Onze gemeente is bij uitstek geschikt voor fietsen en wandelen. Door ons lidmaatschap bij
Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland worden we meegenomen in een ruim
fiets- en wandelnetwerk. De ‘beleving’ op het wandelnetwerk kan door toevoeging van
meer onverharde wegen en enkele spelelementen zoals vlonders nog verhogen. Daaraan
willen we graag actief meewerken, maar wel met blijvende aandacht voor de draagkracht in
onze natuurgebieden.
● Door kleine ingrepen maken we het de fietser en wandelaar gemakkelijker. We voorzien
duidelijke bewegwijzering naar de attractiepunten en een ‘onthaalpoort’ waar je makkelijk
parkeert, de juiste informatie vindt, iets kunt eten of drinken en intussen je wagen kunt
opladen.
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●

We zetten meer in op digitale toeristische informatie. Zo willen we de bezoeker steeds van
actuele info over de attractiepunten, evenementen en musea voorzien.

18. Veiligheid en hulpdiensten
SAMENPLUS, SAMEN VEILIG
Veiligheid is en blijft een belangrijk thema, ook de komende 6 jaar. De voetganger en de fietser
moeten absoluut beschermd worden, maar veiligheid slaat niet alleen op de zwakke weggebruiker,
maar op iedereen die gebruik maakt van de openbare weg. Verlaging van de snelheid binnen de
bebouwde kom zal een topprioriteit worden. Dit kan alleen door meer structurele ingrepen in het
wegdek. Verplaatsingen met de fiets moeten aangemoedigd worden.
Actiepunten
● Asverschuivingen, wegversmallingen en parkeerhavens moeten de snelheid van het lokaal
verkeer drastisch omlaag brengen.
● Schoolstraten en meer trage wegen moeten zowel kinderen als senioren aanzetten om te
kiezen voor de fiets.
● De politie moet verder worden ondersteund door technologische hulpmiddelen en
informatica zoals ANPR-camera’s.
● Door schaalvergroting van de politie- en brandweerzone’s moet de dienstverlening
verruimen en de efficiëntie verhogen.
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