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de volgende pagina’s vindt u de belangrijkste praktische 
speerpunten waar we willen aan werken in Ternat, in 
uw deelgemeente, in uw wijk, in uw straat. Als nationale 
partij houden wij echter ook een blik op de wereld, op de 
Europese realiteit, op Vlaanderen!

Met uw steun zorgt de N-VA ervoor dat Ternat opnieuw 
een gemeente wordt waar u trots op kan zijn en waar u 
graag woont én werkt. Een gemeente waar mensen ook 
opnieuw vertrouwen hebben in de politiek. Een gemeente 
waar er beslissingen genomen en uitgevoerd worden. Een 
gemeente die er voor iedereen is.

Hoe veilig wil u Ternat? Hoe welvarend wil u Ternat? Hoe 
Vlaams wil u Ternat nog? 
Uw keuze bepaalt de verandering. 

Onze belo� e? Wij stellen u niet teleur!

Sven De Paepe
Lijsttrekker

Beste inwoner van 
Lombeek, Ternat en 
Wambeek,
14 oktober staat voor de deur. Voor velen onder 
ons zijn het ‘maar verkiezingen zoals alle andere’, 
maar vergis u niet, voor het eerst sinds lang kan u 
nu echt kiezen voor verandering in onze gemeente.

Mijn ploeg bestaat uit bekwame en gedreven 
mensen die zich oprecht voor onze gemeente, voor 
u, willen inzetten! Wij zijn op zoek gegaan naar 
kandidaten zonder eigen agenda, zonder eisen 
voor een postje, maar met veel goede moed en met 
kennis van zaken. Kandidaten die een frisse wind 
door onze gemeente zullen laten waaien.

Onze gemeente staat voor enorme uitdagingen op 
het vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening, 
investeringsbeleid, lokale handel en de 
toenemende vergrijzing van onze bevolking. Op 

Veilig.
Verantwoordelijk.
Vlaams.
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1 VEILIG & MOBIEL
• Een verkeersveilige en mobiel Ternat, daarom hebben we nood aan 

een overkoepelend masterplan mobiliteit voor de hele gemeente.
• Wij zoeken samen met de hogere overheden een oplossing voor de 

Assesteenweg in Wambeek, Lombeek en Ternat. Files wegwerken, 
veilige � etspaden, heraanleg kruispunten, � itscamera’s plaatsen, een 
spoorwegtunnel,… de lijst is lang maar niets is onmogelijk.

• Elke centrumstraat hee�  recht op voetpaden, elke toegangsweg naar 
die centra hee�  recht op een veilig � etspad, elke school hee�  recht op 
een veilige schoolstraat. Sowieso leggen wij geen enkele weg meer aan 
zonder � ets- en/of voetpad!

• We sluiten geen extra wegen uit als we hiermee onze dorpscentra en 
schoolomgevingen kunnen ontlasten van doorgaand verkeer en 
opnieuw groene en lee� are dorpen kunnen krijgen.

• Snelle afscha�  ng van de voorrang van rechts langs alle hoofdwegen.
• Alle schoolomgevingen krijgen variabele zone 30 infrastructuur.
• Snelheidsremmende asverschuivingen en verkeersplateau’s i.p.v. 

onveilige en storende drempels.
• Een doordachte nultolerantie en een lik-op-stukbeleid via GAS om 

het gevoel van stra� eloosheid en onveiligheid aan te pakken. O.a. 
parkeren op voetpaden en doorgaand zwaar verkeer pakken we 
hiermee aan.

• Politiediensten versterken door maximale inzet van ANPR camera’s. 
Hierdoor kan men tijd vrijmaken voor meer blauw op straat.

2 VERANTWOORD & LEEFBAAR
• Een duidelijke, krachtdadige en eerlijke ruimtelijke ordening die de 

schaarse open ruimte vrijwaart. Verdichting van onze dorpskernen 
maar dan wel met respect voor de natuur en de lee� aarheid. Geen 
betonnen dorp dus voor ons!

• We versterken bestaande natuur door bestaande open ruimte te 
beschermen, woonuitbreidingsgebieden te herbestemmen en extra 
bebossing te voorzien.

• De Ternatse dorpskernen en de lokale handel willen we koesteren en 
tegelijkertijd versterken. Een lee� are kern staat voor ons gelijk met 
een kwaliteitsvol aanbod van bloeiende handel, horeca en diensten 
midden heraangelegde marktpleinen.

• Naast de grote projecten ondersteunen we vooral de kleine lokale 
handelaar met een KMO actieplan, een KMO ambtenaar of loket en 
een aangepast mobiliteit- en parkeerbeleid!

• Indien betaalbaar én gedragen willen wij een ondergrondse 
marktparking in Ternat overwegen én een randparking voor 
vrachtwagens.

• Wij garanderen een transparant � nancieel beleid met een begroting 
in evenwicht die de generaties na ons niet opzadelt met de gevolgen. 
Dat betekent ook het opstellen van realistische projectbudgetten die 
nadien gerespecteerd worden!

• Wij laten een volledige externe audit van de Ternatse � nanciën 
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uitvoeren. Ons streefdoel is en bljj�  om de belastingsdruk niet te 
verhogen!

• We zijn een partij gedreven door een programma en een visie. We 
geloven in een samenwerking tussen gemeentebestuur en haar 
inwoners, waarbij beide elkaar versterken, maar de gemeenteraad 
is en blij�  het hart van de gemeentelijke democratie. Verkozenen 
moeten hun verantwoordelijkheid kunnen en durven opnemen.

• Een intensievere samenwerking aan Vlaamse en Federale initiatieven. 
Ternat is geen eiland!

• Een slimme interne samenwerking tussen de gemeentelijke diensten 
gebruik makend van aangepaste computer so� ware en moderne 
organisatievormen. Het doel is 1 digitaal loket voor de burger.

• Wij voeren een evaluatie uit van het gebruik van het gemeentelijk 
wagen- en materiaalpark.

• Wij breiden de openingsuren van het recyclagepark uit en we maken 
alle organische fracties gratis. Wij opteren voor afvalstraatjes in elk 
centrum.

• Elke bestaande en zeker nieuwe parking moet voorzien worden 
van autolaadpalen. We stellen een visie en masterplan op om de 
achterstand zo snel mogelijk in te halen.

• Wij wensen een studie voor de aanleg van een Ternats windmolenpark.

3 VLAAMS & SOCIAAL
• Iedereen moet zich thuis voelen in Ternat en niemand wordt 

uitgesloten.  We voeren een geïntegreerd sociaal beleid met de 
bijhorende rechten en plichten en we zorgen ervoor dat wie wil, 
actief kan deelnemen aan het gemeenschapsleven.

• Wij leven in Vlaanderen en dus promoten en controleren we actief de 
ééntaligheid van alle gemeentelijke diensten. Wij zorgen voor een 
verhoogd aanbod én promotie van taallessen Nederlands.

• Betaalbaar wonen voor de Ternatse jeugd blij�  ons doel. Bij de 
toekenning van een sociale woning houden we rekening met de 
kennis van het Nederlands en de lokale binding met de gemeente.

• Elke nieuwkomer krijgt de nodige kansen voor een succesvolle 
integratie en participatie. We begeleiden maar betuttelen niet en 
blijven aandacht hebben voor onze Vlaamse waarden en normen.

• We evalueren het volledige budget vrije tijd maar we 
blijven verantwoord investeren in het verenigingsleven, het 
vrijwilligerswerk, de jeugdwerking, cultuur en sport.  We herwerken 
het subsidieregelement voor sport –en jeugdverenigingen tot een 
eenvoudig, begrijpelijk en gedragen reglement.

• Wij gaan mee met onze tijd en leggen loop- en trailroutes aan langs 
en door onze natuurgebieden zoals Hertigembos. We herwaarderen 
en integreren het bestaande MTB ‘Viper’ parcours.

• Seniorenbeleid bestrijkt alle beleidsdomeinen en wordt best 
geïntegreerd gevoerd. Wij vertrekken vanuit de mogelijkheden van 
ouderen en niet van wat ze niet meer kunnen en geven senioren een 
actieve rol en stem in onze gemeente.

• Wij willen na de renovatie van de Sibbe een nieuwe ‘Sibbe II’ site 
overwegen indien er voldoende vraag is.
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1 ALGEMEEN BESTUUR

Visie: Verantwoord besturen

N-VA Ternat is een aanbodspartij die 
gedreven wordt door een programma en 
een visie. We zijn geen pop-uppartij die 
op korte termijn bestuurt, maar geven 
ons beleid vorm met een toekomstideaal 
als doel en een langdurige houdbaarheid 
als maatstaf. 

De gemeenteraad is wat ons betre�  het 
hart van de democratie. Verkozenen 
moeten hun verantwoordelijkheid 
kunnen en durven opnemen. Het is in 
de eerste plaats aan hen om op basis van 
hun programma het beleid vorm te geven 
en de inwoners uit te leggen waarom 
bepaalde beslissingen genomen worden. 
Voor de burgers moet het duidelijk zijn 
wat voor hen en de gemeenschap het 
voordeel is, nu – maar ook op langere 
termijn. 

Goed bestuur is evenwel niet enkel 
voor de gemeenschap, maar ook van de 
gemeenschap én door de gemeenschap. 
We zijn ervan overtuigd dat burgers 
ook ambassadeurs kunnen zijn van een 
project. Zo kunnen ze rugwind creëren 
en er samen met de politici voor zorgen 
dat de Verandering lokaal wel degelijk 
tot Vooruitgang leidt. We moeten onze 
inwoners dus ook verantwoordelijkheid 
durven geven om projecten samen of 
zelfstandig tot een goed einde te brengen 
binnen het voorziene kader.
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1. Een aanbod met een toekomstvisie

• De toekomst overkomt ons niet maar maken we zelf. Het 
aanbod dat we leveren getuigt van een weloverwogen 
toekomstvisie, waarvan we de voordelen voor de burger 
duidelijk kenbaar moeten maken. 

2. Een haalbaar beleid op lange termijn

• N-VA Ternat wil besturen met het oog op meerdere 
legislaturen. Wij wensen geen problemen door te schuiven 
naar wie eventueel na ons komt. Dat verdienen de inwoners 
van Ternat niet. Het beleid dat wij willen voeren dient op 
lange termijn haalbaar te zijn. 

3. Focussen op kerntaken: een bestuur moet niet alles doen 

• Een lokaal bestuur functioneert op geld dat a�omstig is van 
burgers en bedrijven; we moeten er dus uiterst omzichtig 
mee omspringen. Elke euro kan maar één keer worden 
uitgegeven. Voor de N-VA Ternat moeten de lokale besturen 
zich dan ook spaarzaam opstellen en duidelijk gefundeerde 
keuzes maken. De overheid kan niet alles op zich nemen of 
ondersteunen en kan ook niet iedereen subsidiëren;

• Waar de private sector een degelijke dienstverlening 
aanbiedt, moet een lokaal bestuur niet zelf optreden. 
Waar een faciliterende rol voldoende is om nieuwe private 
initiatieven te doen �oreren, moet een lokaal bestuur die 
taak niet naar zich toetrekken. Kortom, de overheid moet 
zich op haar kerntaken focussen;

• Een slanke overheid vermindert niet alleen de 
belastingfactuur, maar biedt ook de ruimte voor de 
gemeenschap om zelf initiatief en verantwoordelijkheid 
op te nemen. Wat de burger zelf kan, doet de overheid niet 
noodzakelijk beter of goedkoper;

• N-VA Ternat wil een grondig kerntakendebat zonder taboes. 
We bekijken welke dienstverlening we beter uitbesteden 
en bij zaken waar verenigingen of inwoners zelf een 
uitvoerende verantwoordelijkheid kunnen opnemen kan het 
gemeentebestuur een louter regisserende rol op zich nemen. 
Deze rol kan bestaan uit het uitwerken van een beleidskader 
of het samenbrengen van verschillende actoren. De 
uitvoering laten we evenwel aan hen over. 

4. Regels moeten nageleefd worden

• Een al te lakse houding met betrekking tot de controle op 
het naleven van regels zorgt vaak voor frustratie bij burgers 
die zich wel aan de regelgeving houden. Het gee� een 
gevoel van oneerlijkheid wanneer bepaalde personen met 
overtredingen wegkomen, terwijl men zelf wel de nodige 
inspanningen doet om de regels te volgen; 

• N-VA Ternat wil een e�ectief handhavingsbeleid op basis 
van objectieve criteria. Het beleid uitstippelen en uitwerken 
is één zaak, het uitgerolde beleid handhaven is een andere. 
Nochtans is net dat het sluitstuk van beleid voeren. Zonder 
beleidshandhaving is de kans immers reëel dat beslissingen 
van het bestuur dode letter blijven op het terrein;

• We zorgen ervoor dat de reglementen correct en duidelijk 
zijn;

• We maken komaf met een gedoogbeleid en verbaliseren en 
sanctioneren daadwerkelijk wanneer er overtredingen zijn;

• N-VA Ternat wil een billijk, maar duidelijk GAS-beleid 
voeren. Hierbij willen wij werken met burgernabije, 
en professionele controleurs die kennis hebben van de 
regelgeving, maar ook een goed contact hebben met de 
burgers en de omgeving.

5. Burgeradvies waarderen, maar politiek beslissen

• Wie verkozen is, krijgt van de inwoners een mandaat om 
beleid te voeren. Het is dan uiteraard aan hen om hun 
verantwoordelijkheid op te nemen. Een goed politicus 
doet dat evenwel goed geïnformeerd en weet wat er bij 
de publieke opinie lee�. Als gemeenschapspartij vinden 
we het ook belangrijk om de burgers te betrekken bij de 
voorbereiding van de gemeentelijke besluitvorming. Daarbij 
moeten we openstaan voor de inbreng van iedereen, of 
het nu gaat om informatieverstrekking, adviesverlening 
of het aankaarten van bezorgdheden. Nadien is het echter 
de verantwoordelijkheid van de verkozen politici om de 
uiteindelijke beslissingen te nemen; 

• De burgers zijn ons permanente klankbord. N-VA Ternat 
stelt voor burgers tijdelijk samen te brengen om te fungeren 
als adviesgroepen voor bepaalde materies;

• N-VA Ternat wil informatie- en participatiemomenten 
organiseren bij elke start van grote projecten zodat de 

Concreet:
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burgers tijdig de mogelijkheid krijgen om hun advies te 
geven. Op die manier weten we welke bezorgdheden leven 
bij de burger en kunnen we hierop participeren.

• Via digitale platformen of bevragingen op digitale media 
willen we ook online die inwoners bereiken die zich minder 
vertegenwoordigd of aangesproken voelen door adviesraden 
of klankbordgroepen;

• N-VA Ternat wil enquêtes onder de bevolking organiseren 
als een direct instrument om burgers hun mening te vragen. 
Op basis daarvan kunnen we concrete acties selecteren 
die de gemeente en het samenleven aangenamer kunnen 
maken;

• Om bepaalde projecten een persoonlijke of lokale stempel 
te geven willen we lokale ideeën- of ontwerpwedstrijden 
uitschrijven. Op die manier wil N-VA een grotere 
betrokkenheid bekomen van de inwoners bij het beleid van 
hun gemeente. Het gemeentebestuur zal hierbij een kader 
vastleggen waarbinnen gewerkt moet worden;

• We installeren een permanente ideeënbus waar inwoners en 
personeelsleden rond de klok rond allerhande suggesties in 
kunnen deponeren.

6. Burgers verantwoordelijkheid geven bij de uitvoering van 
het beleid

• De uitvoering van het lokaal beleid ligt niet enkel bij de 
gemeentelijke administratie. N-VA Ternat wil het opnemen 
van verantwoordelijkheid stimuleren, ook de inwoners 
kunnen een nuttige bijdrage leveren.

• N-VA Ternat wil de burgers maximaal stimuleren om 
het he� in handen te nemen om zo onze gemeente uit 
te bouwen tot een aangename en dynamische leef- en 
werkomgeving.

• N-VA Ternat stelt bijvoorbeeld voor jeugdbewegingen te 
belonen bij opkuis van zwerfvuil 
De gemeente stelt alle materiaal ter beschikking en betaalt 
een vergoeding van 50 euro per schoongemaakte kilometer. 
Jeugdbewegingen kunnen op die manier een beetje 
bijverdienen en dragen tegelijk bij aan een nette buurt;

• N-VA Ternat is bereid om voor bepaalde projecten een 
‘burgerbudget’ ter beschikking te stellen. Op die manier 
doorbreken we de bestaande subsidiestromen naar de 
traditionele organisaties die vaak zuilgebonden zijn en 
geven we de inwoners de mogelijkheid om binnen een 
afgebakend kader zelf initiatief en verantwoordelijkheid op 
te nemen om een bepaalde problematiek aan te pakken.

• N-VA Ternat wil een wedstrijd organiseren voor de beste 
burgerbijdrage aan de gemeente (het leukste wijkfeest of 
de best onderhouden buurt of straat). We willen inwoners 
op die manier stimuleren om e�ectief bij te dragen aan de 
gemeente;

• N-VA Ternat denkt aan het invoeren van het ‘Right 
to Challenge’ m.n. als burger het recht krijgen om je 
gemeentebestuur uit te dagen waarbij je als burger de kans 
en het budget krijgt om bepaalde taken uit te voeren als je 
kan aantonen dat het jou of jouw buurt beter lukt dan het 
gemeentebestuur;

• N-VA Ternat wil inzetten op buurtinformatienetwerken.
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2 MIGRATIE, 
INBURGERING, INTEGRATIE & 
VLAAMS BELEID

Visie: een sterk lokaal 
integratiebeleid

Inburgering van nieuwkomers is van 
essentieel belang voor een succesvolle 
integratie. Als lokaal bestuur spelen we 
hierin een centrale rol. Want inburgering 
is méér dan zich ergens komen 
vestigen. Inburgering is deelnemen 
aan de maatschappij, bijdragen aan het 
sociale weefsel, de taal leren spreken en 
vertrouwd worden met de plaatselijke 
gewoontes. Maar inburgering is ook 
een verhaal van rechten én plichten en 
veronderstelt het aanvaarden van onze 
waarden en normen. 
We willen dat nieuwkomers de lokale 
eigenheden en cultuur omarmen en 
ermee vertrouwd raken. Daarbij leggen 
we de nadruk op onze eigen waarden en 
normen. Respect moeten we bevorderen, 
maar mogen we ook afdwingen. 
We maken werk van een sterk lokaal 
onthaal- en integratiebeleid voor 
nieuwe inwoners van buitenlandse 
a� omst. Als lokaal bestuur treden we 
op als facilitator en stimuleren we lokale 
gemeenschapsvormende initiatieven. 

Met ons beleid geven we elke 
nieuwkomer de bouwstenen om te 
werken aan zijn succesvolle integratie 
en participatie in de buurt. We 
begeleiden, maar betuttelen niet. Lokale 
omkadering is meer dan noodzakelijk 
willen we zorgen voor lee� are en veilige 
wijken. 
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1. Daadkracht en verantwoordelijkheid opleggen

• We voeren een lokaal retributierecht in voor de a�evering, 
verlenging, vervanging of hernieuwing van verblijfskaarten. 
Die retributie levert 50 euro op, maximaal één keer per jaar. 
Wij vinden dit niet meer dan logisch: ook eigen inwoners 
betalen voor de a�evering van hun identiteitskaarten of 
internationale reispaspoorten;

• We schrijven onze lokale administratie in voor opleidingen 
en vormingen over het herkennen van identiteitsfraude.

2. Vlaams taalbeleid

• We zetten actief in op het voeren van een Vlaams taalbeleid;
• De gemeente Ternat, het gemeentebestuur alsook het 

voltallige gemeentepersoneel dienen een prioritaire rol te 
spelen om het Vlaamse karakter van Ternat te behouden;

• Een consequente en zel�ewuste houding van het 
gemeentebestuur en gemeentepersoneel en respect voor de 
taalwetgeving zijn hierbij primordiaal;

• Er dient eveneens nauwkeurig op worden toegekeken dat 
de overheidsbedrijven die op ons grondgebied gevestigd 
zijn of actief zijn de bestuurstaalwet stipt naleven en op 
consequente wijze optreden als er overtredingen worden 
vastgesteld;

• Vlaams beleid is een horizontale bevoegdheid, het Vlaamse 
karakter van de gemeente dient via diverse beleidsdomeinen 
versterkt te worden (ruimtelijke ordening, lokaal grond- en 
woonbeleid, wonen, sport, onderwijs…)

3. Actief inzetten op de kennis van het Nederlands

• De kennis van de Nederlandse taal is dé sleutel tot integratie 
in de samenleving. Het is een noodzakelijke voorwaarde 
én een middel tot participatie en emancipatie. We zetten 
daarom actief in op de lokale promotie van het Nederlands;

• N-VA Ternat wil nieuwkomers stimuleren om het 
Nederlands actief te leren en buiten lessen om oefenkansen 
creëren om nieuwkomers te helpen. Op die manier kunnen 
ze de taal op laagdrempelige en vrijblijvende manier verder 
inoefenen. Dit kan bijvoorbeeld via gesprekstafels of 
babbelcafés;

• We willen ontmoetingen stimuleren tussen nieuwkomers 
en mensen die reeds goed vertrouwd zijn met het reilen 

en zeilen in onze gemeente. Op die manier willen we de 
niet enkel de taalervaring in de hand werken, maar ook 
de sociale mobiliteit verhogen. N-VA denkt bijvoorbeeld 
aan ‘buddywerking’ waarbij we duo’s vormen tussen 
nieuwkomers die het Nederlands willen leren en vertrouwde 
Ternattenaren die hun gemeente goed kennen.

• N-VA Ternat wil taalateliers Nederlands organiseren waarbij 
kinderen wekelijks op een speelse manier via knutselen, 
luisteren naar verhalen…  het Nederlands kunnen oefenen. 

• N-VA Ternat wil verder inzetten op actieve taalpromotie 
door o.a. samenwerking met het Huis van het Nederlands, 
vzw De Rand, centra voor basiseducatie en voor 
Volwassenenonderwijs.

4. Lee�are wijken

• We willen dat nieuwkomers zich evenwichtig verspreiden 
binnen en over de gemeenten heen. 

• De instroom van nieuwkomers dient actief opgevolgd 
worden om te vermijden dat men een netto-instroom hee� 
van armoede die een negatieve invloed hee� op de sociale 
mix en mobiliteit;

• N-VA wil actief waken over strike naleving van alle regels 
voor het samenleven. We respecteren elkaars eigenheid, 
maar hechten ook veel belang aan een harmonieuze en 
warme samenleving;

• N-VA Ternat wil dat de politie kort op de bal speelt en 
kordaat optreedt wanneer het gedrag en de overlast van 
enkelen het samenleven onmogelijk maken of verzieken.

5. Deelname aan het sociaal weefsel actief aanmoedigen

• Jonge en oude nieuwkomers willen we maximaal inschrijven 
in het lokale verenigingsleven. Lokale verenigingen zijn 
niet alleen een goede plek om Nederlands te leren, maar 
helpen nieuwkomers ook om sterke sociale contacten op te 
bouwen.

6. Inburgering is twéérichtingsverkeer

• We mogen eisen stellen aan de inburgering van 
nieuwkomers. Als nieuwkomers niet bereid zijn om de 
nodige inspanningen te leveren voor hun integratie, dan 
willen wij hier concrete gevolgen aan hechten;

Concreet:
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• Wie geen echte inspanningen doet om werk te vinden 
kunnen we tijdelijk toegang tot het lee� oon weigeren. 
Hetzelfde geldt voor de wil tot het aanleren van de 
Nederlandse taal;

• We maken volop gebruik van de gewijzigde wet voor 
het recht op maatschappelijke integratie (RMI). Met het 
geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie 
(GPMI) koppelen we concrete en afdwingbare voorwaarden 
aan de toekenning van een lee� oon aan nieuwkomers. Elke 
lee� oonbegunstigde ondertekent een contract met het OCMW 
op maat van zijn of haar behoe� en. In het contract staan 
duidelijke afspraken met het oog op de sociale en professionele 
integratie. Zo kunnen we begeleiden, responsabiliseren en 
activeren. En dat alles op maat van de nieuwkomer;

• Nieuwe Vlamingen die inspanningen doen om zich in te 
burgeren geven we de nodige erkenning. 

7. Hard zijn voor misbruik, maar beschermen waar nodig

• Wie hulp nodig hee� , kan zeker op ons rekenen. Maar we 
geven niet zomaar hulp en zien strikt toe op de uitkering 
van premies en subsidies;

• Elk misbruik moet daadkrachtig aangepakt worden;
• We voeren een correcte woonplaatscontrole uit. Op 

die manier zal het OCMW enkel een premie, subsidie 
of huurwaarborg uitbetalen wanneer er e� ectief een 
conformiteitsattest afgeleverd kan worden.

8. Gericht communiceren

• Communicatie tussen burger en overheid dient te verlopen 
in korte, verstaanbare en heldere zinnen;

• We ondersteunen inwoners op een actieve manier om de 
taalbarrière te overbruggen maar zetten geen parallelle 
diensten op die een andere taal dan het Nederlands 
hanteren.

9. Samenwerken, ook tussen gemeenten

• Als kleine gemeente moeten we durven bekijken wat 
intergemeentelijke samenwerking kan bieden op vlak van 
lokale integratie. Op die manier kunnen we de capaciteit 
versterken en kunnen expertise en goede praktijken met 
elkaar delen.

I 15
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3 
BESTUURLIJKE ORGANISATIE 

Visie: Een sterk gemeentelijk bedrijf 

Nog al te vaak functioneert de lokale 
overheid als een logge, gesegmenteerde 
organisatie met bureaucratische 
procedures en tal van onoverzichtelijke 
vertakkingen. De voorbije jaren zijn door 
onze lokale N-VA-fracties en op de hogere 
beleidsniveaus al verschillende stappen in 
de goede richting gezet, maar toch is er nog 
ruimte voor verbetering. 

Wat ons betre�  moet het gemeentelijk 
bedrijf een transparante en slagkrachtige 
organisatie worden, met een eigentijds 
personeelsbeleid en een nog sterkere focus 
op klantvriendelijkheid. 

Inwoners en verenigingen die zich willen 
engageren voor hun gemeenschap botsen 
nog al te vaak op een muur van regels. De 
papiermolen waar ze doorheen moeten 
om zaken geregeld te krijgen, is veelal 
ontmoedigend. Ambtelijke doolhoven 
moeten we daarom a� ouwen. 

Bestuurlijke e�  ciëntie, doeltre� endheid en 
digitalisering moeten de leidraad vormen in 
de gemeentelijke organisatie. Met publieke 
middelen moet men als een goede huisvader 
omgaan. Verspilling en vertragingen moeten 
dan ook te allen tijde vermeden worden. 

Kortom, de N-VA Ternat gaat voor 
een verantwoordelijk, e�  ciënt en 
klantvriendelijk gemeentelijk bedrijf!
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1. Een sublieme dienstverlening

• De gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst bij de 
burger staat. In de eerste plaats moet het er dan ook voor 
die burger zijn. Een klantgerichte, objectieve en neutrale 
dienstverlening is essentieel, niet alleen voor de inwoners, 
maar ook voor partners waarmee de gemeente samenwerkt;

• In de werking van het gemeentelijk apparaat moet 
klantvriendelijkheid centraal staan, zowel bij het vormgeven 
van het beleid als bij het opzetten van administratieve 
processen. Het snel inspelen op vragen, bezorgdheden en 
bemerkingen en het vlot a� andelen van administratieve 
procedures en dossiers moet onze eerste zorg zijn;

• Bij rechtstreeks klantencontact in de openbare 
dienstverlening en contact met externe partners stelt de 
N-VA het neutraliteitsprincipe voorop. Een ambtenaar 
moet niet alleen neutraal zijn, maar ook neutraal schijnen. 
Uitingen van levensbeschouwelijke, politieke, culturele, 
maatschappelijke, syndicale, … visies in functies met 
klantencontact kunnen wat ons betre�  niet;

• Wij willen in Ternat de dienstverlening brengen naar de 
minder mobiele burger en de mogelijkheid voorzien dat 

mensen assistentie aan huis kunnen aanvragen. We denken 
hierbij aan het aan huis a� everen van een identiteitskaart bij 
bejaarden of mensen met een beperking of het werken met 
een mobiel loket dat geregeld op bepaalde plaatsen langskomt;

• Wij willen in Ternat de tevredenheid van de burger 
verhogen door het opzetten van alle externe dienstverlening 
in één contactcenter;

• Ternattenaren moeten toegang krijgen tot hun persoonlijk 
‘gemeentelijk dossier’. Dit bundelt vragen en meldingen, 
afgeleverde documenten.

2. Verder inzetten op digitalisering

• Ternat kan zeker niet achterblijven in het tijdperk van de 
digitalisering. We willen zoveel mogelijk informatie op een 
geordende, eenvoudig toegankelijke en vlot doorzoekbare 
wijze op de webpagina ter beschikking stellen;

• We willen in Ternat nog verder inzetten op de digitalisering 
en hierbij het interactief digitaal e-loket verder ontwikkelen. 
Op die manier kunnen de burgers zelf zaken a� andelen 
zonder dat ze zich hiervoor naar het gemeentehuis dienen te 
verplaatsen. 

Concreet:

18 I

ProgrammaBoek.indd   18 27/09/18   11:07



I 19

ProgrammaBoek.indd   19 27/09/18   11:07



20 I

4 
ECONOMIE 

Visie: Een bloeiend economisch weefsel 

Als N-VA dragen we het lokaal economisch weefsel een warm hart 
toe. We ondersteunen iedereen die onderneemt en werkt en geven het 
lokaal ondernemerschap maximale kansen. 

1. Een ondernemingsvriendelijke gemeente

• Het lokaal ondernemerschap vormt de basis van onze welvaart, 
zorgt voor tewerkstelling en draagt bij tot het welzijn van onze 
burgers. Daarom willen we ook maximaal kansen bieden aan 
zelfstandige ondernemers en bedrijven. We maken werk van een 
positief, open en ondersteunend beleidskader en hebben steevast 
oog voor de belangen van onze lokale economische actoren. 

Concreet:

20 I

2. Het kerngebied a� akenen en focussen op maximale 
invulling

• N-VA Ternat pleit voor een wel afgebakend 
kernwinkelgebied waar we werk willen maken van een 
evenwichtige mix van handel, horeca en diensten in 
combinatie met andere functies zoals wonen, vrije tijd 
en openbaar groen;

• We leggen de focus op een maximale invulling van 
commerciële panden in de kern en stimuleren het 
wonen boven winkelpanden. De aanwezigheid van een 
voldoende divers en kwaliteitsvol commercieel aanbod 
vormt een belangrijke he� oom voor de dynamiek en 
lee� aarheid binnen de kern;

• We pleiten voor maatwerk in functie van de eigen 
context en speci� eke uitdagingen van Ternat;
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• Er dient een gezond evenwicht te zijn tussen 
winkelstraten in het centrum en commerciële 
centra aan de rand. Hierbij mag ook nooit de 
mobiliteitsproblematiek uit het oog verloren worden;

• Via stedenbouwkundige voorschri� en en ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (RUP) wil N-VA Ternat 
algemene richtlijnen vastleggen om de ontwikkeling 
van handel, horeca en/of diensten te faciliteren in 
speci� ek afgebakende zones die overeenkomen met 
het kernwinkelgebied. In die voorschri� en kunnen 
speci� eke normen worden vastgelegd voor de 
winkelvloeroppervlaktes (in m.) voor categorieën van 
kleinhandelsactiviteiten;

• De economische ontwikkeling in kernen laat zich echter 
niet volledig sturen, maar is ook sterk a� ankelijk van 
externe economische factoren. Daarom is het belangrijk 
om een evenwicht te vinden tussen een zekere mate van 
sturing en de vrijemarktwerking. In dat opzicht kan 
het aangewezen zijn om het kernwinkelgebied niet al te 
ruim af te bakenen;

• Met een handelsvestigingsconvenant kan het 
gemeentebestuur het aanbod en de locatie van nieuwe 
commerciële ontwikkelingen voor een stuk actief mee 
vormgeven. In een convenant kan de gemeente in 
overleg met projectontwikkelaars afspraken maken over 
assortimenten, winkelvloeroppervlaktes en � nanciële 
bijdragen in acties voor kernversterking. 

3. Een proactieve aanpak van leegstand

• Leegstand leidt tot een verschraling van het aanbod, 
ongewenste ontwikkelingen (nachtwinkels, private 
bureaus voor telecommunicatie,…) en uiteindelijk tot 
verloedering van het straatbeeld;

• N-VA Ternat wil dergelijke leegstand systematisch in 
kaart brengen en vervolgens inzetten op activering van 

de panden om die versneld op de markt te brengen. 
In overleg met eigenaars en vastgoedactoren ijveren 
we voor een laagdrempelig en betaalbaar aanbod aan 
handelspanden in de kern; 

• N-VA Ternat wil leegstand bestrijden door het opzetten 
van een digitale databank van leegstaande panden in 
de gemeente en dit gekoppeld aan een belasting op 
leegstaande gebouwen en woningen;

• N-VA denkt aan het geven van vrijstellingen van 
de leegstandhe�  ng in ruil voor het verhuren van 
handelspanden op korte termijn. Op die manier worden 
eigenaars gestimuleerd hun pand op korte termijn te 
verhuren en aanvullend kunnen pop-upwinkels het 
straatbeeld tijdelijk opvullen en startende ondernemers 
een proefruimte geven om hun concept uit te testen;

• Tot slot willen we met een doelgericht premiestelsel 
lokale ondernemers stimuleren om een zaak te starten; 

• Het toekennen van premies wordt beperkt tot speci� ek 
zones die overeenkomen met het kernwinkelgebied;

• We beschouwen premies eerder als een � ankerende 
maatregel die noodzakelijkerwijs deel uitmaakt van een 
geïntegreerde aanpak van kernversterking; 

• Bij de premieaanvraag dient de ondernemer een 
beknopte samenvatting van zijn ondernemersplan toe 
te voegen. Naast het ondernemersplan moet hij ook 
in orde zijn met alle administratieve formaliteiten en 
noodzakelijke vergunningen voor de opstart van zijn 
activiteit.

4. Het activeren van klant en bezoeker

• Een lee� are kern moet het hebben van regelmatig 
bezoek van zowel inwoners als bezoekers. We 
geloven in het activeren van klanten en wensen hen 
te stimuleren om te komen (en blijven) winkelen en 
consumeren in eigen gemeente;
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• Met een gemeentelijke cadeaubon – zowel in papieren 
als in digitale vorm – willen we inwoners en bezoekers 
stimuleren om hun aankopen in Ternat te doen. Bij een 
lokale aankoop of consumptie kunnen ze zo van speci� eke 
voordelen genieten. De cadeaubon is enkel te gebruiken 
in de deelnemende handelszaken die gevestigd zijn op het 
grondgebied van Ternat;

• N-VA Ternat denkt aan het introduceren van een digitale 
pas of applicatie dewelke werkt volgens het principe 
van een getrouwheidskaart waarmee de klant bij lokale 
handelaars voor allerlei voordelen kan sparen (kortingen, 
geschenken, waardbonnen). Naast commerciële beloningen 
biedt de gemeente zelf ook voordelen aan in de vorm van 
gratis parkeren of een korting in het zwembad of cultureel 
centrum. 

5. Samenwerken met economische actoren in de kern

• De gemeente en de lokale middenstand slaan de handen in 
elkaar bij de uitwerking van een kernversterkend beleid. De 
gemeente neemt hierbij de taak van regisseur op: ze activeert 

en ondersteunt de handelaars bij de organisatie van allerlei 
commerciële acties; 

• N-VA stelt voor een centrummanager aan te stellen die de 
organisatie van commerciële evenementen coördineert, de 
leegstand in de kern actief opvolgt en prospectie doet naar 
potentiële kandidaat-ondernemers en/of winkelketens; 

• Een lokale handelaar kan, namens de handelsverenigingen 
in de kern, het voortouw nemen voor de organisatie van 
allerlei kernversterkende acties zoals shopping weekends, 
solden of gezamenlijke promotie;

• In overleg met de lokale handelaars kan de gemeente 
peterschapsprojecten opzetten. In een peterschapsproject 
treedt een ervaren handelaar op als peter en mentor van 
een jonge, startende ondernemer. Op die manier wordt de 
ervaring en kennis van lokale handelaars maximaal benut in 
het voordeel van de handelskern. 

6. Inzetten op een slim en doordacht parkeerbeleid

• Lee� are kernen zijn uiteraard ook vlot bereikbare 
kernen. Bereikbaarheid staat voor ons gelijk met een 
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slim en doordacht parkeerbeleid. We zetten in op alle 
vervoersmiddelen en weren de auto niet zomaar uit het 
centrum. 

• N-VA Ternat wil werk maken van een evenwichtig 
en gespreid aanbod aan parkeervoorzieningen. De 
focus moet liggen op een slimme di� erentiatie van 
parkeermogelijkheden in functie van wonen, werken en 
bezoeken. 

• We pleiten ervoor om lang parkeren eerder te situeren 
op een grotere afstand van de voorzieningen in de kern, 
langs grote mobiliteitsknooppunten (stationsbuurten, 
bushavens…) en op grote randparkings. 

• In het kernwinkelgebied zelf zetten we in op kort parkeren 
door 30 minuten gratis parkeren of een blauwe zone te 
voorzien. Zo blijven winkels bereikbaar voor auto’s én 
stimuleren we ook voldoende circulatie. 

• Naast kort parkeren er is ook nog plaats voor een 
beperkt aanbod lang parkeren in het centrum. In een 
kleine gemeente zoals Ternat is de nood aan een hoge 
parkeerrotatie minder groot. Hier kan lang parkeren dan 
ook dichterbij of in de kern zelf voorzien worden. 

• Voor een optimaal parkeer- en verkeersbeleid in het 
centrum kan de gemeente gebruikmaken van slimme 
technologie zoals sensoren en camera’s om de parkeer- en 
verkeersstroom permanent te monitoren. Op basis van die 
actuele gegevens kan de gemeente het parkeeraanbod en de 
rotatie gericht bijsturen.

7. Werken aan minder hinder

• Werken aan het openbaar domein zijn noodzakelijk voor 
een betere veiligheid, bereikbaarheid en lee� aarheid van 
straten en kernen. Bij openbare werken pleiten we voor 
een evenwicht tussen de noodzaak van de werken en het 
beperken van de hinder. Het uitgangspunt is hoe dan ook 
duidelijk: we beperken de hinder tot een minimum;

• N-VA Ternat wil inzetten op een grondige voorbereiding 
van de werken waarbij in de mate van het mogelijke 
rekening wordt gehouden met bekommernissen bij de 
uitvoering en ingezet wordt op fasering.

• Tijdens de uitvoering van de werken moet eerlijk en 
transparant gecommuniceerd worden in functie van de 
voortgang;

• Bij grootschalige projecten kan een minder-hinderbudget 
eventueel overwogen worden. De extra kosten dienen 
uiteraard steeds te worden afgewogen tegen de verwachte 
hinder.

• De gemeente dient tijdens de uitvoering in te zetten op 
ondersteuning van haar ondernemers en deze tijdig te 
informeren over vergoedingen of andere steunmaatregelen. 
Hierbij kan gedacht worden aan het faciliteren van 
commerciële acties en – als compensatie – werk maken van 
bepaalde, eenmalige vrijstellingen van belastingen.

• Met ingang van 1 juli 2017 kan elke detailhandelaar 
in Vlaanderen aanspraak maken op een automatische 
hinderpremie van 2.000 euro. De hinderpremie is een 
realisatie van Vlaams minister van Economie Muyters en 
is van toepassing op alle ondernemingen met maximaal 
9 werknemers in dienst. De handelaar zelf hoe�  niets te 
ondernemen en krijgt de premie op voorhand automatisch 
toegekend wanneer in zijn gemeente openbare werken zijn 
gepland. 
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8. Slimme kernen

• Beleving staat voor de consument centraal: vanaf de 
wens tot aankoop tot de dienst na verkoop. Innovatie en 
slimme digitalisering zijn de drijfveren van die nieuwe 
consumentenbeleving. De gemeente ondersteunt innovatie 
en digitalisering in de omslag naar een slimme kern. 

9. Slimme distributie

• We pleiten voor een slim en duurzaam transport in de 
handelskern. 

• Goederen (van kleine pakketjes tot paletten) worden centraal 
opgeslagen in depots aan de rand van de stad of gemeente. 
Vervolgens worden de goederen gebundeld in de kern en 
verdeeld bij de handelaars, kantoren en particulieren. 

10. Inzetten op digitaliseren en administratieve 
vereenvoudiging

• N-VA Ternat wil inzetten op versnelde digitalisering van 
haar dienstverlening en administratieve vereenvoudiging. 
De verdere uitwerking van een digitaal loket waar 
ondernemers eenvoudig en snel aanvragen kunnen 
indienen en opvolgen staat hierbij centraal.  Documenten 
en formulieren dienen digitaal ter beschikking worden 
gesteld, waarbij de ondernemers de status van hun aanvraag 
permanent digitaal moeten kunnen opvolgen.

11. Een ondernemingsvriendelijk �scaal beleid

• We pleiten voor een eenvoudig en transparant 
belastingregime voor ondernemingen;

• De ontvangsten uit belastingen moeten steeds opwegen 
tegen de administratieve kosten. Economisch ine�ciënte 
belastingen worden geschrapt en nieuwe belastingen krijgen 
systematisch een economische toets;

• N-VA Ternat wil de vestigingsbelasting voor zelfstandigen 
en kleine ondernemingen afscha�en en op die manier kleine 
ondernemingen stimuleren.

12. Bedrijventerreinmanagement stimuleren

• We stimuleren en ondersteunen structurele samenwerking 
tussen ondernemingen op een bedrijventerrein. Samenwerking 
op het niveau van een bedrijventerrein leidt tot schaalvoordelen 
en draagt bij tot een duurzamer werk- en lee�limaat, in het 
bijzonder op bestaande bedrijventerreinen. 

• De gemeente hee� hierin een coördinerende rol, 
bedrijven werken zelf concrete acties uit zoals collectieve 
bedrijfsopleidingen of camerabeveiliging.

13. Lokaal ondernemerschap stimuleren

• N-VA Ternat wil lokaal ondernemerschap maximaal 
stimuleren en ondersteunen; 

• Informatiesessies, begeleidings- of opleidingstrajecten 
en sensibiliseringacties rond ondernemerschap dienen 
maximaal gefaciliteerd worden door de gemeente.

• Daarnaast kan de gemeente in samenwerking met 
belangenorganisaties zoals UNIZO of Voka lokale 
ondernemerswedstrijden ondersteunen om startende 
ondernemers aan te zetten;

• Belangrijk is dat er één centraal aanspreekpunt wordt 
ingericht waar ondernemingen terecht kunnen voor 
informatie en advies. Bedoeling is dat de medewerkers van 
de gemeente actief meedenken met ondernemingen en 
fungeren als volwaardige relatiebeheerders;

• Er dient deskundig advies verleend worden en verwezen 
worden naar interessante steunmaatregelen;

• Streefdoel is ook dat de garantie wordt geboden op concrete 
beslissingen binnen een redelijke termijn;

• De gemeente dient relevante statistieken, data en rapporten 
op te volgen over handel, horeca, dienstverlening en 
bedrijvigheid.

24 I
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14. Lokaal economisch overleg plegen

• Er dient - via een volwaardig en periodiek overleg - oog 
te zijn voor de belangen van alle economische actoren in 
Ternat. 

• N-VA Ternat denkt hier niet enkel aan een vaste lokale 
ondernemersraad, doch ook een eventueel ad-hoc-
overlegplatform waarin vertegenwoordigers zetelen van de 
lokale handel, horeca, dienstensector en de bedrijfswereld. 
Daarnaast kunnen ook lokale vertegenwoordigers van 
ondernemersorganisaties zoals UNIZO en Voka worden 
opgenomen. 

15. Een structurele aanpak van zonevreemde bedrijvigheid

• Zonevreemde bedrijvigheid is het gevolg van historisch 
gegroeide ontwikkelingen. Door een slechte ligging en 
ontsluiting zorgt die bedrijvigheid vaak voor overlast 
voor de bewoners en het leefmilieu. We pleiten voor een 
structurele aanpak van zonevreemde ondernemingen in 
dialoog met elk individueel bedrijf. 

• De gemeente tracht hierbij eerst zoveel mogelijk bedrijven 
te herlokaliseren op centraal gelegen en goed ontsloten 
locaties. Voor lokale bedrijvigheid streven we naar 
maximale bundeling op een lokaal bedrijventerrein. 

16. Ruimte voor bedrijvigheid creëren

• We vinden het belangrijk dat bedrijven voldoende ruimte 
krijgen om zich te ontwikkelen. Bij nieuwe ontwikkelingen 
van bedrijventerreinen zijn we voorstander van een actieve 
invulling. Het moet op voorhand duidelijk zijn welke 
bedrijven de gemeente wenst aan te trekken en waar die zich 
zullen vestigen. 

• De gemeente dient in overleg met de 
bedrijventerreinontwikkelaar uitgi�ecriteria uit te stippelen 
in functie van de gewenste bedrijvigheid.

• Er moet ingezet worden op e�ciënt ruimtegebruik van 
nieuwe bedrijventerreinen met oog voor rationeel water- en 
energieverbruik. Waar nuttig pleiten we voor de aanleg van 
gemeenschappelijke infrastructuur zoals een parkeerterrein 
voor vrachtwagens. 

• Naast de streekintercommunales zien we een rol weggelegd 
voor intergemeentelijke samenwerking in de ontwikkeling 
van nieuwe bedrijventerreinen. Hierbij pleiten we voor 
een optimale afstemming tussen de gemeenten bij het 
aantrekken van nieuwe bedrijven en sectoren. In dat opzicht 
denken we ook aan een planologische ruil tussen gemeenten 
om slecht gelegen bedrijfsgronden op betere locaties te 
vestigen. 

• We zien we een rol weggelegd voor de gemeente in de 
ontwikkeling van kleinschalige, modulaire en polyvalente 
bedrijfsinfrastructuur. In de eerste plaats denken we aan 
bedrijfsverzamelgebouwen, starterscentra en incubatoren. 
De gemeente kan voor de realisatie van dergelijke 
infrastructuur een PPS-formule opzetten.
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5 LEEFMILIEU

Visie: Een beter leefmilieu voor 
een gezonde toekomst

Voorkomen is beter dan genezen. De 
uitstoot van CO2 verminderen, afval 
vermijden en op ons energieverbruik 
besparen, vallen goedkoper en e�ciënter 
uit dan wanneer we de problemen 
achteraf moeten oplossen. We moeten de 
milieu –en klimaatproblemen aanpakken 
waar de e�ecten het grootst zijn, dus aan 
de bron. 

Vanuit het principe dat de vervuiler 
betaalt, willen we de burgers stimuleren 
om duurzaam om te springen met 
water en met andere grondsto�en. Het 
verschuiven van de belastingen van 
arbeid naar verbruik en vervuiling 
draagt daaraan bij. Vanuit die optiek 
willen we de reële kostprijs van de 
milieu-maatregelen, zoals afval zoveel 
mogelijk doorrekenen aan de gebruiker 
(vervuiler). Daartegenover staat dat de 
burger recht hee� op een transparante 
prijszetting en tevens e�ciënte 
dienstverlening.

De gemeente stuurt haar gemeenschap 
niet alleen in de goede richting, ze gee� 
zelf ook het goede voorbeeld zonder 
te betuttelen. N-VA Ternat wil dat de 
eigen gemeentelijke diensten duurzaam 
omgaan met energie en milieu

We wensen de bestaande natuur 
te versterken. Een ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) open ruimte 
biedt daar een kans toe. Open ruimten 
beschermen, woonuitbreidingsgebieden 
herbestemmen en verder bos aanplanten 
in de daarvoor voorziene gebieden.
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1. Zorgen voor een betere luchtkwaliteit

• N-VA Ternat wil meezorgen voor een betere luchtkwaliteit 
met een mobiliteitsbeleid met aandacht voor 
uitstootreductie. Maar eveneens door een omgeving op maat 
te  creëren van ‘traag’ verkeer;

• N-VA Ternat pleit voor het uitvoeren van concreet 
�etsbeleid, met investeringen in (nieuwe) �etspaden, 
trage verbindingswegen en de nodige infrastructuur zoals 
�etsbergingen, oplaad-punten voor elektrische �etsen, etc. 
en het stimuleren het woonwerkverkeer per �ets;

• We concentreren nieuwe woonontwikkeling in de buurt van 
goed toegankelijke mobiliteits-knooppunten;

• We willen zorgen voor voldoende groen in onze gemeente, 
zowel publiek als privaat. Bomen en groene schermen 
geven verkoeling en zuiveren de lucht van roet en �jnstof. 
Bovendien dragen ze bij tot een omgeving met meer natuur 
en een aangenamere buurt;

• Het gemeentelijk gebouwen en wagenpark moet ecologisch 
beheerd worden. We nemen de ambitie van de Vlaamse 
overheid over: 40% minder CO2 uit brandstofverbruik;

• We realiseren de doelstellingen van het 
Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie, nl. een 
reductie van 40% op het vlak van CO2 in de gemeente tegen 
2030;

• N-VA Ternat pleit voor het in kaart brengen van de 
energiebehoe�en van onze gebouwen en het opmaken van 
een prioriteitenlijst om het energieverbruik naar omlaag te 
brengen. Het geld dat we daarmee uitsparen wordt opnieuw 
geïnvesteerd in energiebesparende ingrepen;

• We verkleinen het gemeentelijk wagenpark, focussen op 
alternatieven voor de auto zoals ecodriving, ontdieseling en 
ecoscore;

• We zorgen mee voor nieuwe bosaanplant en 
groenschermen. Daarnaast ontwikkelen we ook bijkomende 
bospercelen op het grondgebied van de gemeente;

• Een planmatige aanpak en expertise zijn nodig om 
bomen goed te beheren nadat ze geplant zijn. Een 
bomenbeheersplan zorgt voor de juiste keuze van 
het soort boom, voorbereiding van de groeiplaats, 
opvolging van snoeiwerk en betere bescherming tegen 
beschadiging.

Concreet:
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2. Ruimte geven aan (zuiver) water

• Door een goede opvang en in�ltratie van het regenwater 
door wadi’s of door bu�erbekkens, wordt het 
rioleringsstelsel ontzien. Vandaar dat we maximaal willen 
inzetten op hergebruik van regenwater en waterbesparing 
in de eigen gebouwen en het openbaar domein. Er zijn 
tal van voordelen van goed waterbeheer, zoals een betere 
overstromingsbescherming, een grotere biodiversiteit en 
een meer robuuste natuur. Ook wordt de openheid van het 
landschap gevrijwaard en ontstaan er meer mogelijkheden 
voor recreatie en multi-functioneel ruimtegebruik;

• We werken een hemelwaterplan uit om te zien hoe we het 
water kunnen verwerken, dat a�omstig is van bestaande en 
geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakten;

• Bij nieuwe verkavelingen en grote bouwprojecten 
moeten waterin�ltratiebekkens en wadi’s in het ontwerp 
geïntegreerd worden. We leggen voorwaarden op voor een 
hergebruik en in�ltratie van hemelwater, ook op de wegen;

• We nemen maatregelen om bestaande huizen, 
bedrijfsgebouwen en wegen te betrekken in een goede 
hemelwaterhuishouding. Dit kan a.d.h.v. subsidies en 
sensibilisering voor water-bu�ering: een premie voor 
groendaken, hemelwaterputten met aantoonbaar hergebruik 
en in�ltratiebekkens of -putten voor bestaande huizen en 
bedrijfsgebouwen;

• We nemen maatregelen voor de sensibilisering en preventie 
van gronderosie op landbouw-percelen en taluds;

• We pleiten voor de herwaardering van grachten: ecologie 
en onderhoud gaan hand in hand. Ingebuisde of overdekte 
waterlopen maken we terug open en richten we recreatief in; 

• We blijven investeren in de a�oppeling van rechtstreekse 
lozing in waterlopen. De zuivering van 100% van het 
afvalwater blij� onze doelstelling;

• We pleiten voor het behoud van voldoende �nanciële 
middelen voor het onderhoud van het bestaande 
rioleringsstelsel. Onderhoud kost minder dan herstellen 
en heraanleggen, m.a.w. we handelen daarbij proactief en 
planmatig. Inspectie en het inventariseren van de stelsels 
koppelen we aan een risicoanalyse;

• We voorzien een premie voor aansluiting op het gescheiden 
rioleringsstelsel voor bestaande woningen, of we leggen een 
belasting op aan eigenaars die weigeren om hun woning op 
het gescheiden stelsel aan te sluiten. 

3. Zorgen voor minder afval en een duurzamer 
grondsto�enbeheer

• Vanuit het principe dat de vervuiler betaalt, stimuleren we 
de burgers om duurzaam om te springen met grondsto�en. 
Het verschuiven van belastingen op arbeid naar belasting op 
verbruik en vervuiling draagt daaraan bij;

• Sensibilisering gebeurt op maat van speci�eke doelgroepen, 
met aandacht voor de diversiteit van afvalproblemen: in het 
onderwijs, voor jonge gezinnen, voor senioren, kmo’s, etc;

• We willen preventiecampagnes en bestrijdingsacties 
organiseren tegen stijgende zwerfvuil;

• We pakken zwerfvuil aan, samen met vrijwilligers, scholen, 
jeugdbewegingen ,etc.  – al  dan niet met een �nanciële 
stimulus;

• N-VA Ternat pleit voor een actieve handhaving rond 
sluikstorten, met strenge aanpak van de overtreders. We 
overwegen de inzet van mobiele of vaste camera’s op 
probleemplaatsen, zoals bij glascontainers;

• We betrekken de handelaars en de horeca bij de aanpak van 
zwerfvuil op o.a. evenementen en festivals, maar ook op 
parkings;

• De vervuiler betaalt, maar mag ook weten waarvoor hij/zij 
betaalt. Een transparante tarief-zetting is essentieel om een 
draagvlak te creëren voor het afvalbeleid. We zorgen voor 
een kostene�ciënt beheer van de materiaalstromen;

• Ternat kan voor haar burgers de samenaankoop van 
duurzame of herbruikbare materialen, en dergelijke 
coördineren. Het organiseren van groepsaankopen kost 
Ternat nl. minder dan subsidies voor een individuele 
aankoop, maar hee� hetzelfde e�ect.

4. In een kwalitatieve en groene omgeving wonen

• Verstandig verdichten laat ruimte binnen de kernen voor 
een groene (natuur) en blauwe (water) dooradering, 
waardoor de woonkwaliteit toeneemt. Natuur en groen 
mogen daarom niet worden beperkt tot het buitengebied, 
maar moeten worden doorgetrokken tot in het hart van 
Ternat;

• De inbeslagname van de open ruimte door nieuwe 
ontwikkelingen moeten we een halt toeroepen. Lokaal 
willen we werk maken van een verhardingsstop. Dat 
betekent niet dat we moeten ‘stoppen met bouwen’, maar wel 
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dat we anders en slimmer moeten bouwen. De bestaande 
open ruimte behouden we niet alleen maar willen we ook 
uitbreiden en versterken tot een natuurlijk en samen-
hangend functionerend geheel, landbouwgebied inbegrepen;

• De gemeente neemt de ambities van de verhardingsstop over 
in het lokaal ruimtelijk beleid of scherpt ze aan, wat een stop 
betekent op de bijkomende inname van open ruimte tegen 
2040. Als voorbeeldfunctie past Ternat dat principe toe op 
haar eigen gronden en projecten;

• We willen een realisatie opleggen van nieuwe groene open 
ruimte in zowel publieke als private ontwikkelingen, m.a.w. 
in woongebied en op bedrijventerreinen. Een basisnatuur-
kwaliteit moet overal worden gegarandeerd, niet alleen in 
natuurgebied. Die gemeentelijke groene ruimte draagt bij tot de 
biodiversiteit en biedt plaats aan recreatie en sociaal contact;

• De inname van grondoppervlakte ofwel de voetafdruk 
van gebouwen en infrastructuur moeten we beperken. De 
bouwhoogte kunnen we optimaliseren door infrastructuur 
te combineren met groene ruimtes. Door iets hoger te 
bouwen, kan op dezelfde oppervlakte meer groene ruimte 
worden gerealiseerd;

• We vermijden verharding van de bodem door 
infrastructuur. Waar verharding nodig is, moeten we 
echter in�ltratiemogelijkheden voorzien. Voorbeelden van 
zulke mogelijkheden zijn: waterdoorlatende bestrating van 
parkings, groene bermen of onverharde voetpaden langs de 
wegen. Dergelijke infrastructuur is meestal goedkoper in 
aanleg, zorgt voor herstel van het grondwater, veroorzaakt 
minder wateroverlast en creëert meer biodiversiteit;

• We voeren een strikt handhavingsbeleid. De tijd van 
illegaal bouwen in bos of natuurgebied is voorbij. De 
vergunningsvoorwaarden worden van nabij opgevolgd 
tijdens de bouwfase, al dan niet met behulp van een 
intergemeentelijke samenwerking;

• We willen resoluut bekijken waar we slecht gelegen, 
niet-ingevulde bouwgronden kunnen neutraliseren of 
herbestemmen tot open ruimte. Daarnaast koppelen we hier 
een concreet actieplan aan, met een timing;

• N-VA Ternat pleit voor de evaluatie van boerderijen en 
landbouwgebouwen die (op termijn) leeg komen te staan en 
we bepalen vervolgens een kader voor mogelijke functiewij-
zigingen. De gemeente kijkt proactief naar de mogelijkhe-
den voor, in de eerste plaats, hergebruik door landbouw, een 
gerichte functiewijziging of eventueel ruimtelijk herstel;

• We stellen voor dat de gemeente ‘landschappelijke ruis’ 
in kaart brengt, dat zijn elementen die de open ruimte 
verstoren of natuurlijke verbindingen onderbreken. Ze 
voorziet in een gekoppeld actieplan (instrumenten/budget) 
om de pijnpunten op het terrein op te lossen;

• We pleiten voor de investering van de aankoop van bos 
of natuur en beheren het samen met natuurverenigingen 
zodat we maximaal gebruik maken van vrijwilligers en 
beheersubsidies;

• We gebruiken geen pesticiden meer in de openbare ruimte;
• Bermen en plantsoenen worden best aangeplant en 

ingezaaid met streekeigen planten en kruiden. Een 
aangepast maaibeheer werkt kostenbesparend zodat meer 
middelen vrijkomen. Omdat er minder bestrijding nodig is 
en er minder vaak moet worden gemaaid, komt het ook de 
biodiversiteit ten goede. Zo krijgen meer planten en dieren 
een kans;

• Elke gemeente zijn natuurgebied. De gemeente moet 
actief naar middelen zoeken voor de realisatie van 
het bosareaal: door voorwaarden te koppelen aan 
omgevingsvergunningen, door fondsen van het Vlaams 
Gewest aan te spreken en/of door een actief grondbeleid;

• We zetten indien mogelijk subsidies in voor meer 
biodiversiteit. De gemeente stimuleert en ondersteunt 
burgers om hun (school)buurt of tuin klimaatrobuust in te 
richten;

• We moedigen onze Ternatse inwoners aan om actief te 
participeren in het natuurbeleid door sensibilisering en 
educatie. We zetten acties op om de burger kennis te laten 
maken met lokale natuurgebieden via bijvoorbeeld een 
infoblad, een website of bezoekerscentrum.

5. Een klimaatrobuust Ternat met duurzame energievoorziening

• N-VA Ternat pleit voor het voeren van een e�ciënt 
energiebeleid dat in de eerste plaats de behoe�e aan energie 
en warmte beperkt. We ondersteunen een ruimer aanbod 
aan hernieuwbare energie. We willen een ‘klimaatre�ex’ 
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inbouwen over alle gemeentelijke diensten heen. Niet alleen 
voor de technische diensten, maar eveneens voor sociale 
zaken en welzijn;

• We onderzoeken opportuniteiten in energie-e�ciëntie. We 
evalueren de mogelijkheden van ‘groene’ warmte en  inven-
tariseren potentiële locaties voor wind-, zonne- en wateren-
ergie. We stimuleren daarnaast onze burgers en bedrijven 
om te investeren in zowel private als collectieve projecten;

• We stimuleren eveneens een goede energieprestatie 
(EPC-EPB) bij nieuwbouw en moedigen energiezuinige 
renovatie aan door onder meer in te zetten op o.a. advies en 
sensibilisering;

• Het gemeentelijk voertuigenpark willen we verder 
verkleinen en vergroenen: elektrisch of CNG met een 
�etsvriendelijk beleid voor het gemeentepersoneel;

• De ambitie van de Vlaamse overheid is ook onze ambitie: 
een reductie van 27% op het eigen primair energieverbruik. 
Als gemeente investeren we ook zelf in hernieuwbare 
energie voor de eigen gebouwen;

• We stellen voor om samen met de netbeheerder een 
gemeentelijk lichtplan uit te werken en zetten in op dimbare, 
tijdgestuurde en tevens intelligente LED-verlichting. 
Een investerings-plan is nodig om deze omschakeling 
te kunnen maken. Op deze manier verminderen we 
het energieverbruik, wat ook zorgt voor een lagere 
energiefactuur én minder lichtvervuiling. Tegelijkertijd 
verbeteren we ook de zichtbaarheid op onze gevaarlijke 
kruispunten;

• We richten een energieloket op waar je terecht kan met 
alle vragen rond energiepremies, energierenovaties en het 
vinden van een nieuwe energieleverancier, het aanvragen 
van een energielening, enzovoort. Woon –en energieadvies 
worden gebundeld op één locatie;

6. Een structureel gezonde landbouw ondersteunen

• We hechten veel belang aan een meer innovatieve en 
milieuvriendelijkere landbouw. In ons sterk versnipperd 

Vlaanderen is een deel van de landbouwgronden 
sterk verweven met het woongebied. Die nabijheid 
bij de mensen biedt kansen voor extra natuur –en 
landschapsbeleving en voor nieuwe vormen van 
landbouw, die vertrekken vanuit een meer ecologische en 
recreatieve invulling. Vanuit N-VA Ternat willen we de 
landbouw bij ecologische maatregelen ondersteunen. We 
gaan actief op zoek naar maatregelen die zowel natuur 
als het landbouwbedrijf ten goede komen;

• We willen vanuit de gemeente landbouwers stimuleren voor 
erosiebestrijding, ecologisch bermbeheer, het inrichten van 
kleine landschapselementen en het nemen van maatregelen 
omtrent biodiversiteit. Hierbij geven we ook informatie over 
alternatieve landbouwvormen;

• De gemeente informeert en responsabiliseert de 
landbouw over de ecologische impact van onder andere 
stikstof en overbemesting en de overlast veroorzaakt 
door erosie;

• We vergroten de belevingswaarde van nieuwe 
landbouwprojecten rondom Ternat door een publieke 
‘groene dooradering’ die goed is voor biodiversiteit en het 
landbouwbedrijf tevens weerbaarder maakt.

7. Dierenleed vermijden en misbruik kordaat aanpakken

• Onze samenleving met sterke morele waarden draagt een 
humane behandeling van alle levende wezens hoog in het 
vaandel. Dierenwelzijn is een verantwoordelijkheid die we 
als burgers allemaal samen moeten dragen. De gemeente 
treedt dan ook proactief en handhavend op tegen dierenleed 
en dierenmishandeling;

• We zetten verder informatie- en sensibiliseringscampagnes 
op rond dierenwelzijn. Zoals een reglement m.b.t. overleg 
met de landbouwsector, of informatie-campagnes op 
scholen;

• De gemeente werkt samen met de lokale politie 
zodoende dat de regelgeving kan worden nageleefd (bv. 
dierenverwaarlozing of –mishandeling);

• De gemeente speelt een bemiddelende (en desnoods 
handhavende) rol bij hinder;

• Het welzijn van huis –en weidedieren moeten we vrijwaren 
door een goed politiereglement. M.a.w. we voorzien de 
nodige  administratieve sancties (GAS) en een snelle 
tussenkomst bij overtredingen.
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6 FINANCIEEL BELEID

Visie: Een fi nancieel gezonde 
gemeente

Elke lokale overheid functioneert met 
het geld van de burger, dus ook in 
Ternat. Een transparant � nancieel beleid, 
met een begroting in evenwicht is dus 
cruciaal voor ons. Daarbij moeten we, 
zeker in de huidige budgettaire context, 
keuzes durven maken. N-VA Ternat wil 
nadrukkelijk inzetten op investeringen en 
besparen op exploitatie. 

Om dat te bereiken mag wat ons betre�  
geen gebruik gemaakt worden van 
oppervlakkig oplapwerk. We willen dus 
vanuit N-VA Ternat werk maken van 
structurele maatregelen. Daarbij moeten 
we elk beleidsdomein en ook lokale 
overheidsorganisatie betrekken. Een goed 
� nancieel beleid is bovendien gebaseerd 
op feiten en analyses en houdt rekening 
met zowel de korte als de lange termijn.

Tot slot moeten we het � nancieel beleid 
zowel voor de eigen organisatie als voor 
de burgers simpel houden. Eenvoud is 
het kernbegrip.
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1. Een slanke dagelijkse werking

• Zoals elke goede huisvader moet ook het lokale bestuur 
zijn rekening op orde hebben. De eerste grondregel daarbij 
is om niet meer uit te geven dan er binnenkomt. De 
gemeentelijke uitgaven moeten strikt onder controle worden 
gehouden. Sluipende budgetverhogingen willen we te allen 
tijde vermijden en onnodige marges moeten waar nodig 
ingekrompen worden;

• Telkens wanneer nieuwe budgetten of meerjarenplannen 
worden opgemaakt, vertrekken we van een totaal wit blad 
zonder verworvenheden. Door ‘zero-based’ te werken willen 
we elke uitgave opnieuw laten verantwoorden en worden er 
geen zaken aangehouden omdat die voorheen nu eenmaal 
ook al zo waren;

• Wanneer doorheen het jaar bepaalde weloverwogen 
beleidskeuzes meerkosten met zich meebrengen bovenop 
het voorziene budget (bv. onvoorziene opportuniteiten 
bij een lopend project), compenseren we dat steeds 
onmiddellijk door de verlaging van een ander budget. We 
staan geen ad hoc uitgaven toe zonder dat het duidelijk is 
waar het geld vandaan komt;

• We willen bij de budgettering van het beleid steeds een 
vergelijking maken met andere en gelijkaardige gemeenten 
en projecten. Hierdoor proberen we dus een standaard te 
bepalen waaraan we ons kunnen spiegelen bij het nemen 
van �nanciële beslissingen;

• We bevriezen o.a. de exploitatie-uitgaven in hun totaliteit of 
beperken de stijging minstens tot een objectieve en relevante 
maatstaf, zoals bv. de in�atie of aangroei van de bevolking;

• Tijdens het jaar houden we ons aan een strikte 
budgetopvolging waarbij we op heel regelmatige basis 
een formele controle uitvoeren en de budgetten eventueel 
bijsturen;

• We voeren gerichte kostenbesparende maatregelen 
door, zoals het gegroepeerd opnieuw aanbesteden van 
onze verzekeringspolissen en het herbekijken van onze 
energiecontracten. Mits een meerwaarde voor Ternat, 
tekenen we ook in op de raamcontracten die de Vlaamse 
overheid ter beschikking stelt;

• De gemeente en het OCMW van Ternat kunnen besparen 
op verzekeringspremies na een grondige audit en door de 
concurrentie meer te laten spelen. De opbrengst van die 
besparing wordt besteed aan schulda�ouw.

2. Ruimte creëren om te investeren

• Investeringen kunnen zelden volledig met de eigen 
middelen betaald worden. Als we een ambitieus 
investeringsbeleid willen voeren, moeten we als lokale 
overheid een beroep kunnen doen op eigen overschotten 
of leningen. Maar eveneens om leningen te kunnen 
�nancieren, is het realiseren van een overschot op het 
werkingsbudget een noodzakelijke voorwaarde. Besparen op 
de werking om te kunnen investeren, is een hoeksteen van 
ons �nancieel beleid;

• Zonder in te boeten op een goede dienstverlening voor onze 
burgers, herleiden we de structurele werkingskosten voor de 
gemeenten tot het noodzakelijke minimum. Op deze manier 
optimaliseren we bijvoorbeeld de personeelsbezetting en 
zetten we in op slimme besparingen;

• We hanteren bovenop de decretaal verplichte �nanciële 
normen eigen aanvullende lokale normen. Zo leggen 
we onszelf bijvoorbeeld voor de hele legislatuur een 
minimumpercentage op voor het overschot op het 
werkingsbudget;

• Een algemeen beleid van kostenverlaging voeren zonder 
belastingverhoging om zo de nodige �nanciële ruimte te 
creëren voor de juiste investeringen.

3. Investeringen afgestemd op de lokale identiteit

• Vanuit N-VA Ternat willen we inzetten op een doordacht 
investeringsbeleid. Daar hee� de burger recht op. Hierbij 
moeten we wel rationaliteit aan ambitie koppelen. Uiteraard 
zijn er zaken die elke gemeente nodig hee�, maar wat ons 
betre� moet niet elke gemeente alles willen hebben of 
aanbieden. We focussen onze investeringen gericht en in 
functie van een duidelijk toekomstbeeld;

• We bekijken hoe we ons als gemeente het best op de kaart 
willen en kunnen zetten en bakenen ons gemeentepro�el af. 
Lokale identiteit en geogra�sche opportuniteiten gebruiken 
we als leidraad. Wat we willen en kunnen zijn, bepaalt wat 
we nodig hebben en wat net niet;

• We stemmen in eerste instantie ons gemeentepro�el af 
met de buurgemeenten en zorgen voor een complementair 
aanbod aan voorzieningen. Voor zaken die we niet 
zelf aanbieden, sluiten we overeenkomsten af met 
partnergemeenten, zodat onze inwoners tegen gunstige 

Concreet:
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voorwaarden kunnen gebruikmaken van hun faciliteiten en 
omgekeerd;

• We durven de huidige bestemming van elke gemeente-
eigendom te wijzigen en daarin te investeren waar nodig;

• In het bijzonder denken we na over de toekomst 
van onze parochiekerken en leggen we de mogelijke 
toekomstscenario’s vast in een gedragen kerkenbeleidsplan. 
Hierbij betrekken we zowel de kerkbesturen als de lokale 
gemeenschap. Bij de neven- en/of herbestemming van 
kerkgebouwen spelen we in op lokale, maatschappelijke 
behoe� en (bv. kinderopvang, …) en blijven we oog houden 
voor de cultureelhistorische erfgoedwaarde. 

4. Duurzame infrastructuur, ook voor de volgende generaties

• Burgers willen kunnen rekenen op een degelijke 
gemeentelijke infrastructuur die langer meegaat dan één 
legislatuur. Ook het investeringsbeleid moet daarom verder 
kijken dan de volgende verkiezingen. N-VA Ternat wil een 
duurzaam beleid voeren, dat ook op lange termijn houdbaar 
en betaalbaar is. Daar moet nu, zeker bij investeringen, al 
rekening mee worden gehouden;

• Bij het becijferen en goedkeuren van investeringsprojecten 
nemen we alle toekomstige kosten mee in de analyse. 
Investeringen brengen gedurende hun gebruiksperiode 
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immers ook exploitatiekosten zoals onderhoud en uitbating 
met zich mee. M.b.t. die kosten moeten eveneens middelen 
voorzien worden;

• We gaan voor het consequent  onderhouden van het 
gemeentelijk patrimonium en wachten dus niet tot iets 
bouwvallig is alvorens in te grijpen. Regelmatige controle 
en opknapbeurten zijn dus belangrijk binnen dit proces. 
Rekening houdend met de gebruiksintensiteit wordt het 
basispatrimonium, zoals wegen en groenvoorzieningen, 
regelmatiger onderhouden;

• Eerder dan veel geld te spenderen aan prestigeprojecten, 
focussen we met investeringen op zaken die een lokale 
meerwaarde voor de burgers creëren (economisch, 
maatschappelijk,…);

• We pleiten voor een zekere investeringsdiscipline en 
bepalen bij aanvang van de legislatuur budgettaire 
investeringsdoelstellingen. Zoals bijvoorbeeld het vooraf 
bepalen hoeveel geld we van het totale budget aan nieuwe 
investeringen zullen spenderen.

5. Een integraal investeringsverhaal

• Helaas zien we in Ternat dat investeringsprojecten qua 
timing, volgorde of invulling vaak niet of niet juist op elkaar 
zijn afgestemd. Dat brengt onnodige kosten en frustraties 
voor iedereen met zich mee. N-VA Ternat wil staan voor een 
integrale aanpak en we bekijken alle investeringsprojecten 
dan ook van in het begin vanuit verschillende invalshoeken. 
Investeringsprojecten zijn niet louter een zaak van één 
speci�eke dienst of zelfs van één gemeente;

• Al vanaf de beginfase van een project betrekken we alle 
diensten en domeinen die nodig zijn. Op die manier kan 
men meteen rekening houden met alle aspecten, of het 
nu gaat om de groenaanleg, de nutsvoorzieningen, de 
mobiliteit,… of de constructie op zich;

• Bij investeringsprojecten die een impact of raakvlak 
hebben op of met andere gemeenten, stemmen we alle 
noodzakelijke elementen gemeenteoverschrijdend op 
elkaar af. Op het vlak van mobiliteit hebben burgers geen 
boodschap aan gemeentegrenzen. Als bestuur moeten we 
daarop anticiperen;

• We coördineren geplande investeringswerken met externe 
partners, zodat ze in lijn liggen met hun investeringsritme. 
Hierbij denken we aan intercommunales en vennootschappen 

die instaan voor de nutsvoorzieningen. Niemand is er bij 
gebaat als een pas heraangelegde weg opnieuw moet worden 
opengebroken om een nutsleiding te vernieuwen.

6. Transparante �nanciering

• Wat N-VA Ternat betre� hee� de burger recht om het �nanciële 
plaatje van investeringsprojecten te kennen en moet dat op een 
transparante manier worden opgenomen in de budgetten;

• We gaan behoedzaam om met het investeren via allerlei ne-
venentiteiten zoals Autonome Gemeentebedrijven en onder-
liggende vennootschappen. Eventuele �scale motieven die hier 
spelen moeten legitiem blijven en complexe constructies zijn 
wat ons betre� uit den boze. De publieke controle moet altijd op 
een eenvoudige manier mogelijk blijven.

7. Een houdbaar/begrensd schuldbeleid

• Niet alle grote investeringen kunnen zomaar direct betaald 
worden. Als investerende organisatie is het dus heel normaal 
om een zekere openstaande schuld te hebben. Vanuit 
N-VA Ternat zijn we er wel van overtuigd dat hieraan een 
grens moet zijn. Welke die grenzen zijn, is a�ankelijk van 
de speci�eke lokale situatie en kan verschillende vormen 
aannemen;

• We stellen een schuldplafond of schuldnorm in. 
Bijvoorbeeld door het invoeren van een drempelbedrag dat 
de schuld per inwoner niet mag overschrijden;

• We bepalen normen waarvoor we schulden willen aangaan 
en waarvoor net niet;

• We lenen niet om werkingstekorten op te vangen. Als er 
verliezen geboekt worden op de dagelijkse werking, moeten 
we de tering naar de nering zetten. We gaan geen putten 
maken om andere te vullen;

• We doen aan politiek om de gemeenschap te verbeteren, 
in het bijzonder voor de generaties die na ons komen. Het 
aangaan van schulden mag dus geen plat doorschui�eleid 
zijn;

• We willen het gebruik van leningen vermijden waarbij het 
geleende bedrag pas tegen het einde van de looptijd moet 
worden terugbetaald. Het gebruik van atypische vormen 
m.b.t. kredieten mag niet tot doel hebben om de begroting 
te verbloemen en de factuur door te schuiven naar wie na 
ons komt;
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• We behouden steeds het zicht op de totale omvang en 
samenstelling van de schuld, en de evolutie hiervan 
op langere termijn. Dat overzicht bezorgen we in alle 
transparantie aan de raadsleden en onze inwoners;

• We hanteren eigen criteria om de betaalbaarheid van 
de leninglasten te garanderen. We weten dat leningen 
doorgaans langer lopen dan het zesjarige meerjarenplan en 
de daarin opgenomen normen. De betaalbaarheid moet op 
die langere termijn beoordeeld worden. Zo vermijden we 
dat er ‘lijken uit de kast vallen’;

• Leningsvoorwaarden evolueren. Als lokale overheid 
getuigt het van goed bestuur om deze periodiek op te 
volgen. Waar mogelijk spelen we in op opportuniteiten 
om onze leninglasten te optimaliseren, zodat we de beste 
voorwaarden en de laagste kosten zouden hebben.

8. Aanvaardbare belastingen

• De burgers moeten het gevoel hebben dat ze een eerlijke 
bijdrage leveren aan de dienstverlening en de infrastructuur 
die ze ervoor in de plaats krijgen. In dat opzicht moet Ternat 
haar steentje dan ook bijdragen aan een verbetering van het 
�scaal rechtvaardigheidsgevoel;

• We voeren geen verhogingen door van niet-sturende belas-
tingen, maar streven ernaar om deze zoveel mogelijk te ver-
lagen. Niet-sturende belastingen zijn algemene he�ngen die 
enkel en alleen het genereren van gemeentelijke inkomsten 
voor ogen hebben, zonder een weloverwogen beleidsdoel;

• Sturende belastingen zetten we in om e�ectief te sturen. 
Dat kan bv. gaan om het aan- of ontmoedigen van bepaalde 
praktijken of bijsturen van een bepaald gedrag. Deze 
belastingen hebben in beginsel geen �nancieel motief en zijn 
wat ons betre� louter een instrument om een bepaald beleid 
te voeren. De inkomsten ervan moeten dan ook besteed 
worden aan een doel dat verband houdt met de belasting;

• We spreiden de �scale lasten evenredig over de 
belastingplichtigen. Zo zorgen we ervoor dat het grootste 
deel van de lasten niet gedragen wordt door slechts één of 
een zeer beperkte groep van inwoners of ondernemingen;

• We beperken het aantal belastingen tot een minimum en gaan 
�scale versnippering tegen. We groeperen verschillende belas-
tingen die op eenzelfde doelgroep (bv. bedrijven) gericht zijn tot 
één enkele belasting. Dat zorgt voor een besparing in de admini-
stratieve a�andeling en het bevordert ook de transparantie;

• Belastingen mogen geen specialistenwerk zijn. Daarom 
herwerken we de �scale regelgeving tot begrijpbare en 
simpele reglementen. Indien enige complexiteit niet uit te 
sluiten valt, dan verduidelijken we reglementen met een 
informatieve nota, a.d.h.v. een FAQ gedeelte;

• We wegen de opbrengst van elke belasting af ten opzichte 
van de inningskost voor de lokale overheid. He�ngen die 
meer kosten aan administratie en invordering dan wat ze 
opbrengen, scha�en we af.

9. Een verantwoorde, objectieve en transparante 
subsidiepolitiek

• Nog al te vaak heerst er rond subsidies een sfeer van 
schimmigheid, waarbij het onduidelijk is wie hoeveel 
subsidies krijgt, waarom de ene meer en de andere 
minder of geen subsidies krijgt en wat er nu juist met die 
subsidies gebeurt. N-VA Ternat gaat voor een transparant 
subsidiebeleid waarbij objectieve criteria primeren en er niet 
aan vriendjespolitiek wordt gedaan;

• We vermijden meerdere parallelle subsidiestromen aan 
eenzelfde vereniging. Het toekennen van één enkele subsidie 
bevordert duidelijkheid en vermijdt subsidieshoppen;

• We voorzien in de subsidiereglementen bepalingen rond 
het a�eggen van verantwoording. Die kunnen gaan over de 
besteding van de subsidies en de werking van de organisatie. 
Zo responsabiliseren we onze Ternatse verenigingen. Voor 
wat, hoort wat;

• We geven subsidies enkel op basis van een objectief 
reglement en kennen geen subsidies op naam toe. 
Objectieve parameters, die niet op maat van één organisatie 
worden geschreven, geven de garantie dat iedereen dezelfde 
behandeling krijgt;

• We bekijken of het toekennen van renteloze leningen aan 
verenigingen een alternatief kan zijn voor het subsidiëren 
ervan. Een reden voor het geven van investeringssubsidies 
is dat verenigingen moeilijk kredieten krijgen bij de banken. 
Dat kan hiermee opgevangen worden;

• Beroep doen op subsidies vereist vaak heel wat 
administratie. Om de kans op het binnenhalen van externe 
subsidies te maximaliseren, denken we aan het inzetten van 
een subsidieambtenaar die meer opbrengt dan hij/zij kost. 
Zijn/haar taak bestaat erin om de subsidiemogelijkheden in 
kaart te brengen en een subsidiedossier op te stellen.
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7 ONDERWIJS

Visie: Toponderwijs in het hart van 
onze gemeenschap

Vanuit N-VA Ternat willen we binnen 
de bevoegdheden van onze gemeente 
werken aan kwaliteitsvol en bereikbaar 
onderwijs voor elk kind ongeacht hun 
thuissituatie en eveneens rekening 
houdend met de capaciteiten van elk 
kind. Ternat hee�  tot slot een belangrijke 
lokale coördinatieopdracht inzake 
onderwijs en vorming, zowel in het 
leerplichtonderwijs voor onze kinderen 
als op het vlak van levenslang leren als we 
kijken naar het volwassenenonderwijs. 
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1. Werk maken van ruime/multi-inzetbare scholen

• N-VA Ternat wil een vernieuwende visie ontwikkelen en ver-
talen naar een concrete aanpak op het terrein. Eerst en vooral 
willen we actief inzetten op het multifunctioneel gebruik van 
infrastructuur. Voor ons versterkt de ruime school het klop-
pend hart van de lokale gemeenschap en versterkt ze ook de 
sociale cohesie;

• We willen de beschikbare schoolinfrastructuur optimaal 
benutten. Het openstellen van de schoolgebouwen buiten de 
schooluren en tijdens de vakanties, bv. voor sport –en speel-
plein-werking. Het Ternatse verenigingsleven moet er ook 
terecht kunnen;

• Uiteraard moeten er goede, praktische afspraken met de 
scholen en de burgers gemaakt worden op vlak van kostprijs, 
toegang, verzekering, reglement, toezicht en onderhoud. De 
gemeente moet hierbij een coördinatierol opnemen.

2. Inzetten op een lokaal �ankerend onderwijsbeleid

• We willen dat Ternat haar rol als lokale onderwijsregisseur 
dermate optimaal invult door een lokaal �ankerend onder-
wijsbeleid te voeren. Hierbij spelen de ouders ook een niet on-
belangrijke rol. We willen hun betrokkenheid bij de opvoeding 
en het onderwijs van hun kinderen verhogen;

• Tal van initiatieven die we mogelijk achten: 
het inzetten op kinderopvang en kleuterparticipatie; 
het voeren van een spijbelbeleid en leerplichtcontrole; 
het actief betrekken van de ouders bij de opleiding van hun 
kinderen; 
het organiseren van huiswerkbegeleiding en opvoedingsonder-
steuning; 
het leren van Nederlands aan ouders op de school van hun 
kinderen; 
het inzetten op het gebruik van het Nederlands met de ouders; 
ochtend –en avondtoezicht. Deze mogelijkheid maximaal 
invullen om werkende ouders tijdsruimte en �exibiliteit te 
gunnen. Dit kan ‘creatief ’ worden ingevuld, bv. met huiswerk-, 
taal- , lees- en bewegingsprojecten;

• We willen constructief samenwerken met andere lokale 
actoren zoals andere scholen, ouders, politiediensten, sociale 
diensten, huisartsen, kinderopvang, gemeentelijke diensten, 
etc. Een brede waaier aan actoren zorgt voor meer betrokken-
heid en voordelen;

• Optimaal gebruik maken van de voordelen van schaalver-
groting door samenaankoop van bv. speelplaatsuitrusting, 
lokaalgebruik –en verhuur, etc;

• We zetten in op het wegwerken en tevens voorkomen van de 
taalachterstand Nederlands bij kinderen door projecten te 
organiseren;

• Samen met de lokale politie en alle scholen werken we actief 
mee aan een verkeersveilige schoolomgeving (bv. school-
�etsroutes);

• Door binnen een bredere gezinsbegeleiding bij de kinderen 
thuis huiswerkbegeleiding te organiseren wordt de verant-
woordelijkheid van de ouders niet weggenomen en worden 
ze gestimuleerd tot betrokkenheid. Een samenwerking met 
instituten voor lerarenopleiding is hiervoor een ideaal;

• We stimuleren de Ternatse ouders om hun kinderen naar 
de kleuterschool te sturen. Kleuter-participatie helpt om 
school– en taalachterstand tijdig op te lossen;

• Werken aan maximale onderwijskansen voor alle kinderen 
kan als we inzetten op een sterk lokaal netwerk;

3. Inzetten op kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs

• Ternat hee� een belangrijke rol als lokale aanbieder van 
kwaliteitsvol onderwijs. Daarnaast kunnen ze ook onder-
wijsinitiatieven van derden steunen. N-VA Ternat pleit 
ervoor dat de gemeente haar inwoners informeert over het 
scholenaanbod, de start van de inschrijvingen en eveneens 
de wijze van inschrijven. Met het oog op een capaciteitspro-
bleem is dit een must. De gemeente kan hierin als regisseur 
samen met de onderwijsraad dus een belangrijke rol opne-
men;

• In scholen waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn, 
zetten we het lestijdenpakket voor uren per leraar maximaal 
in om zo het aantal leerlingen per klas te beperken;

• We kiezen voor een onderwijsraad en een onderwijsregis-
seur om onderwijsmateries in de gemeente te coördineren. 
De werking van o.a. lokale overlegplatformen brengen we 
dan ook onder in de onderwijsraad;

• De schepen van onderwijs is voor ons het centraal aan-
spreekpunt. De schepen zorgt voor netoverschrijdend over-
leg inzake o.a. inschrijvingsbeleid en gedeelde infrastruc-
tuur. Hij/zij ondersteunt mee het gebruik van scholen door 
andere gebruikers, zonder dat dit voor een administratieve 
rompslomp of oneerlijke concurrentie voor de school zorgt;

Concreet:
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8 RUIMTELIJKE ORDENING 

Visie: Schaarse open ruimte slim 
vrijwaren

Ternat - en bij uitbreiding Vlaanderen 
- is een lappendeken op het vlak van 
ruimtelijke ordening. Tegelijkertijd 
neemt de behoe� e aan woningen 
en voorzieningen toe, onder meer 
door de gezinsverdunning en de 
bevolkingstoename. Als we rekening 
willen houden met deze maatschappelijke 
tendensen, is het belangrijk om het beleid 
inzake ruimtelijke ordening de goede 
richting uit te sturen.

Er is nood aan een duidelijk maar ook 
een krachtdadig beleid dat zorgt voor een 
ruimtelijke ordening die de schaarse open 
ruimte vrijwaart. Door in te zetten op 
een slimmer ruimtegebruik, kwaliteit en 
e�  ciëntie moeten we onze dorpskernen 
versterken.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
(GRS) moet de visie weergeven op het 
beheer van de ruimte in Ternat. Verdere 
bebouwing mag geen extra open ruimte 
meer aantasten. We zullen dus inventief 
moeten omgaan met de beperkte ruimte.

 Ternat telt intussen 15.529 inwoners. 
Volgens agentschap binnenlands bestuur 
en Statistiek Vlaanderen was dat 5 jaar 
geleden, in 2013,  een totaal van 15.318 
inwoners. Met andere woorden, onze 
gemeente blij�  redelijk stabiel qua groei. 
Dit wil evenwel niet zeggen dat we ons 
als gemeente niet kunnen voorbereiden 
als het gaat op gebied van een ‘grotere’ 
bevolkingsgroei binnen Ternat.
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1. Kernversterking doet meer met minder ruimte

• Ternat moet gaan voor een goed evenwicht tussen 
bebouwing en kwalitatieve publieke ruimte zodat we 
lee� aar en aangenaam kunnen wonen. Verdichting 
impliceert absoluut niet dat alles bebouwd en verhard 
moet worden. Verdichting moet altijd maatwerk zijn, zowel 
op maat van de gemeente als op maat van de bebouwde 
omgeving;

• We formuleren een duidelijke ruimtelijke visie op de 
gemeente, met ontwikkelingskansen voor alle sectoren. In 
het ruimtelijk beleid ligt de nadruk op: 

 kernversterking met behoud van het eigen karakter; 
 verdichting van het bebouwde gebied;
 het structureel beschermen van de open ruimte;
• N-VA Ternat wil inzetten op de (her)ontwikkeling van 

verlaten sites en tevens onderbenutte terreinen. Bij 
elk project moet de nadruk liggen op een evenwicht 
tussen de gebouwen zelf en kwaliteitsvolle publieke 
groenvoorzieningen in de directe omgeving;

• Nieuwe projecten koppelen we zoveel mogelijk aan het 
netwerk van het openbaar vervoer en verbinden we met de 
buurt via trage wegen, nl. voetwegen en � etspaden;

• We pleiten voor een activeringsbeleid m.b.t. de leegstaande 

gebouwen en de onbebouwde percelen om de druk op de 
open ruimte te verminderen. De inkomsten die de gemeente 
haalt uit deze he�  ng en uit planbaten moeten opnieuw 
worden geïnvesteerd in de verdere ondersteuning van het 
ruimtelijk beleid. Leegstaande bedrijfspanden en winkels 
of braakliggende terreinen kunnen tijdelijk een alternatieve 
invulling krijgen;

• In Ternat moet steeds voldoende ruimte blijven voor 
bedrijvigheid. Reconversie kan ruimte vrijmaken. Verlaten 
bedrijfssites kunnen opnieuw ingevuld worden met KMO-
activiteiten op maat van de omgeving;

• N-VA Ternat opteert voor meervoudig ruimtegebruik en 
het delen van de ruimte. Zo kunnen bedrijfsparkings en 
sportzalen van scholen na de gewone gebruiksuren worden 
opengesteld voor publiek gebruik;

• We gaan voor een duidelijke ruimtelijke visie waar we 
ontwikkelingen stimuleren en waar we de open ruimte 
en bossen beschermen. Om deze doelstellingen te 
realiseren, stellen we de nodige RUP’s en verordeningen op. 
Communicatie hierover met de bevolking en zorgen voor 
draagvlak is van cruciaal belang;

• Verlaten bedrijfssites kunnen opnieuw ingevuld worden 
met KMO-activiteiten op maat van de omgeving. Maar 
laten we ons ook niet vastpinnen op wat ‘historisch 

Concreet:
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gegroeide bedrijvigheid’ is. Een verlaten bedrijfssite in een 
woongebied kan eveneens een andere of een meer gepaste 
invulling krijgen, zoals bv. de ontwikkeling van bijkomende 
woonzone.

2. De Vlaamse open en groene ruimte versterken

• We willen de open en groene ruimte versterken door 
natuurontwikkeling, landschapsbeheer en een lee�aar 
platteland met voldoende plaats voor natuur, landbouw en 
zachte recreatie, zoals wandelen en �etsen;

• In Vlaanderen is de open ruimte echter sterk versnipperd. In 
plaats van elk stukje open ruimte verder vol te bouwen, willen 
we maximaal inzetten op het slim en kwalitatief herontwikkelen 
van bestaande bebouwde ruimte, op zuinig ruimtegebruik en 
op verdichting. Voor bouwzones die de open ruimte bedreigen, 
zoeken we alternatieven die beter aansluiten bij de kernen of 
voeren we op lange termijn een uitdoo�eleid;

• We stellen een plan (RUP) op voor de open ruimte om 
bouwvrije zones, stiltegebieden en openruimteverbindingen 
af te bakenen en leggen dat vast in de ruimtelijke planning. 
Zo wordt de open ruimte beter beschermd;

• Ternat moet als gemeente haar visie in een RUP Open 
ruimte concretiseren: met de opmaak hiervan kan Ternat 

haar visie op de open ruimte verankeren. Hierbij stelt 
men de inbedding van landbouw en natuur in goed 
gestructureerde gehelen voorop. Er moeten voldoende 
ontwikkelingsperspectieven aan de landbouwsector 
geboden worden. Daarnaast creëert men een ecologisch 
netwerk doorheen de gemeente en worden garanties op een 
basis-natuurwaarde over de open ruimte vastgelegd;

• N-VA Ternat pleit dus voor het vrijwaren van de open 
ruimte en we richten ze in als een plek waar landbouw, 
natuur en recreatie elkaar vinden. Het behoud van de 
open ruimte wordt op lange termijn verzekerd door het te 
verankeren in de gemeentelijke beleidsdocumenten;

• We zorgen dat leegstaande gebouwen en onbebouwde 
percelen in de eerste plaats worden geactiveerd om nieuwe 
verkavelingen te vermijden;

• Het voorzien van een ruilprogramma en een aankoopbeleid om 
gronden en gebouwen duurzaam te ontwikkelen is een optie;

• In strategische landbouwzones voeren we een actief 
grondbeleid, zodat het landbouw-gebruik niet in het 
gedrang komt door allerlei nieuwe ontwikkelingen;

• Het zoeken naar alternatieven voor verharding in de 
openbare ruimte (groene kerkhoven, parkeerterreinen, 
bermen, etc.) en in dichter bebouwd gebied is eveneens 
van belang.
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3. Een geïntegreerde aanpak van ruimtelijke ordening, 
mobiliteit, leefmilieu en economie

• Ruimtelijke ordening en mobiliteit moeten samen aangepakt 
worden. De manier waarop je de ruimte organiseert, bepaalt 
nu eenmaal hoe je je in die ruimte verplaatst;

• Bij grote projecten zoals shoppingcentra, grotere 
verkavelingen of andere woningbouwprojecten, moet 
de ligging gekozen worden in functie van een goede 
bereikbaarheid. De inplanting van deze projecten hee�  
nu eenmaal een grote impact op het verkeer, maar ook op 
leefmilieu en natuur. Een intensieve samenwerking tussen 
de gemeentediensten is cruciaal om tot constructieve 
oplossingen te komen;

•  Omgekeerd is het zo dat mobiliteitsingrepen rekening 
moeten houden met de impact op de directe omgeving, 
zoals de impact op het woonklimaat en de bereikbaarheid 
van handelszaken. Eveneens hier moet men streven naar 
kwaliteit en kunnen mobiliteit en ruimtelijk beleid niet los 
van elkaar worden gezien. Zo wil N-VA Ternat inzetten op 
een betere leesbaarheid van het openbaar domein voor de 
weggebruikers. M.a.w. we pleiten voor een geïntegreerd 
beleid voor de omgeving: ruimtelijke ordening, leefmilieu, 
natuur en mobiliteit;

• Leefmilieu, mobiliteit en economische lee� aarheid moeten 
deel uitmaken van de ruimtelijke langetermijnvisie van 
Ternat. Elk project moet beoordeeld worden op vlak van 
onder andere multimodale bereikbaarheid en kwalitatieve 
groenruimte. Kiezen voor een optimaal en zuinig 
ruimtegebruik is verstandig kiezen op lange termijn;

• We houden in het beleid rekening met vergrijzing en 
gezinsverdunning. Er is nood aan meer kleinere, goed 
bereikbare en toegankelijke woningen, vlakbij belangrijke 
diensten en publiek groen. We moeten dan ook inzetten 
op inbreiding (m.a.w. het bouwen binnen de bestaande 
bebouwing) en het verstandig verdichten: steeds 
kernversterkend en op maat van de woonomgeving en bij de 
knooppunten van (openbaar) vervoer;

• Bij grotere bouwprojecten leggen we in de bouwvergunning 
voorwaarden op. Daardoor krijgt de omgeving niet alleen de 
lasten, maar ook de lusten van de nieuwe ontwikkeling, wat 
de lee� waliteit verhoogt;

• We zetten verder in op de uitbouw van een functioneel en 
recreatief netwerk van trage wegen, zowel in woonwijken 
als in open ruimte. Wandel– en � etswegen verbinden 
deelgemeenten, maar ook wijken en haar inwoners;

• Het mogelijk maken van een interne opdeling van bestaande 
woningen, m.a.w. ontwikkelen van een plan om woningen 
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te kunnen opdelen in meergezinswoningen. Het voorzien 
van een verticale opsplitsing van huizen in plaats van een 
horizontale opdeling. Concreet betekent dit dat een te 
groot geworden woonhuis kan worden opgesplitst in aparte 
huizen. Tegelijkertijd besteedt de gemeente aandacht aan 
het behoud van het landelijk karakter door maximum 3 
bouwlagen toe te laten.

4. Ruimtelijke keuzes maken vanuit een breed gedragen 
langetermijnvisie

• Voor N-VA Ternat is het essentieel dat we keuzes maken 
volgens een maatschappelijk gedragen visie en dit op 
lange termijn. We vinden het belangrijk dat de gemeente 
haar beleidskeuzes uitdrukkelijk verantwoordt vanuit een 
langetermijnvisie, gebaseerd op het algemeen belang;

• Omdat democratie en inspraak basisrechten zijn van elke 
burger moeten we investeren in overleg: overleg met de buurt, 
de bewoners en het middenveld in bijzonder. Inspraak en 
participatie bij de start van de besluitvorming moeten leiden 
tot de juiste keuzes en creëren een groter draagvlak;

• Grote projecten met een ruimtelijke impact moeten we 
vooraf grondig toetsen aan zowel de lee� aarheid als aan 
de draagkracht van de omgeving. De e� ecten op mens 

en milieu moeten op een juiste manier in beeld worden 
gebracht. Een kosten-batenanalyse kan dus helpen en 
moet alternatieven onderzoeken, wat kan resulteren in 
bijkomende voorwaarden;

• Het verplichten van toekomstgerichte investeringen bij 
bouwprojecten, zoals bv. een auto-deelsysteem dat het aantal 
vereiste parkeerplaatsen kan verminderen. Zo creëert men 
meer plaats voor de publieke groene ruimte. Verschillende 
gemeenten leggen dit op als last voor de ontwikkelaar bij het 
a� everen van een vergunning en sommige ontwikkelaars 
bieden dit ook spontaan aan. Maar ook laadpalen voor 
elektrische auto’s maken standaard deel uit van grote 
nieuwbouwprojecten of bij de herinrichting van de 
openbare ruimte;

• Opwaarderen van adviesraden en inspraak: de gemeente 
betrekt deskundigen en tevens ona� ankelijke Gecoro 
adviseurs, de mobiliteitsraad en de adviescommissie 
toegankelijkheid zodat deze een meerwaarde bieden aan het 
lokale ruimtelijk beleid;

• Een belangrijk onderdeel van een gedragen ruimtelijk 
beleid is een rechtvaardige handhaving en een goede 
communicatie. Op zowel een objectieve als een transparante 
manier moeten we prioriteiten durven stellen en 
bouwmisdrijven ook e� ectief van in het begin aanpakken. 
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9 WOONBELEID

Visie: Levenslang kwaliteitsvol 
wonen voor iedereen 

Elke Vlaming droomt van een 
kwaliteitsvol en betaalbaar ‘dak 
boven het hoofd’, op maat en in een 
aangename leefomgeving. Ieder van 
ons hee�  recht op menswaardig wonen. 
Maar de vraag naar woningen stijgt de 
laatste jaren sneller dan het aanbod, 
met gevolg dat wonen steeds duurder 
wordt. In het bijzonder de vraag naar 
starterswoningen, woningen voor de 
eenpersoonshuishoudens en speci� eke 
woningen voor ouderen zitten in 
stijgende lijn. 

Een lokale woonbeleid moet er dan ook 
voor zorgen dat het (sociale en private) 
woningaanbod in de Ternat voldoende 
en divers is, met een bijzondere aandacht 
voor de meest behoe� ige gezinnen en 
alleenstaanden. 

Een e�  ciënt en transparant Ternats 
sociaal woonbeleid spreekt iedereen aan 
op hun individuele verantwoordelijkheid. 
Voor N-VA Ternat is de sociale 
insluiting het doel. Voldoende kennis 
van het Nederlands blij�  een belangrijke 
voorwaarde om actief te kunnen 
deelnemen aan de samenleving.
Op woningniveau gaan we, waar 
mogelijk, voluit voor de ondersteuning 
van aanpasbaar en � exibel bouwen. Voor 
ons moet een woning zich aanpassen 
aan haar bewoners en niet omgekeerd. 
Comfort, toegankelijkheid en veiligheid 
maken levenslang wonen mogelijk.
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1. Een betaalbaar en divers woonaanbod

• N-VA Ternat wil niet alleen inzetten op nieuwe, maar ook 
op diverse woonvormen die betaalbaar zijn voor jonge 
gezinnen en ouderen. We stimuleren een optimale benutting 
van de bestaande ruimte. Het verwerven van een eigen 
woning moeten we ook blijven stimuleren, want het is een 
verzekering voor de toekomst. Een eigen woning bezitten 
vergroot daarnaast het verantwoordelijkheidsgevoel voor de 
eigen directe woonomgeving;

• Door de private huurmarkt in beeld te brengen (huurprijzen, 
bezettingsgraad, leegstand,…) kunnen we bijsturen waar 
nodig. N-VA Ternat pleit voor de opmaak van een actieplan 
om aangepaste woonvormen te stimuleren en dus voldoende 
aanbod aan verschillende woning-types te verkrijgen;

• In centraal gelegen woonprojecten kan Ternat de 
verplichting opleggen om een min. aantal appartementen op 
een aangepaste manier te bouwen, zodat ze toegankelijk zijn 
voor onze (minder mobiele) ouderen;

• We promoten de beschikbare soorten sociale leningen bij 
kandidaat huurders en –bouwers;

• We pleiten voor betaalbare woningen en in het bijzonder 
voor jonge gezinnen en eenoudergezinnen. Een 
systeem van huurkoop of sociale leningen kan starters, 
die over onvoldoende kapitaal beschikken voor een 
nieuwbouwwoning, een duwtje in de rug geven;

• Ouders die hun kinderen aan een bouwgrond willen 
helpen, ondersteunen we door oude verkavelingen aan de 
hedendaagse normen aan te passen. We willen onderzoeken 
waar we bouwpercelen kunnen opsplitsen, zodat inwonende 
kinderen of zorgbehoevende ouders er een betaalbare 
woning kunnen bouwen. We verhogen op deze manier niet 
alleen de betaalbaarheid, maar geven hierbij ook bijzondere 
aandacht aan het sociale weefsel;

• De omvorming van leegstaande gebouwen tot bescheiden 
woningen kan toelaten om een hogere opbrengst te 
realiseren, waardoor renovatie een haalbare kaart wordt. 
Renovatie kan er voor zorgen dat er meer wooneenheden 
op dezelfde oppervlakte gerealiseerd kunnen worden dan 
mogelijk zou zijn geweest bij nieuwbouw;

• Verkoop van nieuwbouwwoningen tegen kostprijs aan 
doelgroepen. Het zelf bouwen van woningen door de 
gemeente en vervolgens verkopen tegen de kostprijs aan 
lokale gezinnen volgens een toewijzingsreglement. Het 

budget kan zo telkens opnieuw gebruikt worden voor de 
realisatie van nieuwe woningen.

2. Een sociaal woonbeleid

• N-VA Ternat wil zorgen voor voldoende sociale huisvesting, 
met de nodige voorwaarden;

• N-VA Ternat wil mee zorgen voor het door Vlaanderen 
bepaalde aantal sociale woningen en hierbij houden we 
altijd rekening met de sociale draagkracht van Ternat;

• Het aanmoedigen van private verhuurders aan om hun 
panden te verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor 
(SVK). Door de betaling en al dan niet herstellingen te 
laten verlopen door het verhuurkantoor, kan de eigenaar 
zijn pand zonder zorgen verhuren. Bovendien krijgt de 
huurwoning ook een sociale functie;

• Het evalueren van het bestaande aanbod aan beschikbare 
sociale woningen en het samen opstellen met de sociale 
huisvestingsmaatschappijen van een renovatieplanning, 
zodat de sociale woningen ook op lange termijn van 
kwalitatief blijven;

Concreet:
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• Sociale huisvesting moet met voorrang worden toegewezen 
aan de meest behoe� igen. Zoals bepaald in de regelgeving 
Sociale Huur, voorzien we in tijdelijke huurcontracten en 
ook een inkomenstoets. Bij onderbezetting van woningen 
kunnen we ruimte vrijmaken voor gezinnen die momenteel 
te krap wonen;

• We geven voorrang aan sociale huurders die al een binding 
met de gemeente hebben: wie er woont of werkt of van 
wie de kinderen in Ternat schoollopen. Lokale binding 
zorgt voor een snellere en betere integratie en versterkt het 
maatschappelijk weefsel;

• We wensen een vroege detectie van betaalproblemen bij 
huurders om uithuiszetting te vermijden. Hierbij is het 
uitwisselen van informatie met zowel de sociale diensten 
als andere instanties cruciaal. N-VA Ternat pleit voor de 
oprichting van een lokaal meldpunt, waar huurders en 
verhuurders mogelijke problemen kunnen signaleren;

• We willen inzetten op en eveneens controle van de 
naleving van het lokaal toewijzings-reglement. De 
verplichting om Nederlands te leren is cruciaal om te 
kunnen deelnemen aan onze samenleving. We willen de 
naleving van de taal– en inburgeringsvoorwaarden dan 
ook van nabij opvolgen;

• In samenspraak met de huisvestingsmaatschappijen, de 
sociale diensten en (eventueel) de lokale politie willen we 
overlast, misbruiken en domiciliefraude aanpakken.   

3. Werken aan een kwaliteitsvolle woonomgeving

• N-VA Ternat is van mening dat een kwaliteitsvolle woning 
begint bij een kwaliteitsvolle buurt. We zetten dan ook in op 
zowel een gezonde als een aangename woonomgeving;

• We willen hergebruik en herbestemming van gebouwen 
stimuleren. Leegstaande handels-panden of oude industriële 
sites binnen een woongebied bieden kansen om snel en 
relatief goedkoop een bijkomend kwalitatief woonaanbod te 
creëren;

• Daarnaast moeten we aandacht hebben voor 
aangepaste infrastructuur. Toegankelijk publiek groen, 
buurtvoorzieningen, openbaar vervoer, voet– en 
� etsverbindingen moeten al vanop de tekentafel toegevoegd 
worden in de ontwikkeling van woongebieden;

• We willen voorkomen dat eengezinswoningen eindeloos 
worden opgedeeld;

• Een bouwcode hanteert strikte regels voor opdeling van 

woningen. Deze bouwcode bepaalt dat bestaande gebouwen 
slechts onder stedenbouwkundige voorschri� en mogen 
worden opgedeeld tot meergezinswoningen.

4. De woningkwaliteit handhaven en misbruik bestrijden

• N-VA Ternat is van mening dat iedereen in een goede en 
gezonde woning moet kunnen leven, of het nu gaat om de 
eigen woning of om een huurpand. Ternat kan als gemeente 
eigenaars en huurders op weg helpen om de kwaliteit van 
hun woningen te verzekeren, door eigen initiatieven te 
nemen en verwaarlozing aan te pakken waar nodig;

• Op strategische plaatsen kunnen we krotten van de 
markt halen door ze zelf op te kopen en te renoveren. De 
verfraaiing van woningen kan gebeuren in samenwerking 
met technische scholen of de VDAB, zodat ze ook deel 
uitmaken van een leertraject;

• N-VA Ternat pleit voor wijkrenovatieprojecten, om 
samen met de bewoners een buurt op te waarderen. Een 
loketfunctie kan helpen om premies aan te vragen voor 
gezinnen;

• We pleiten voor de opvolging van leegstaande en 
verwaarloosde woningen en zetten de eigenaars aan om die 
woningen opnieuw op de markt te brengen. Voor hardleerse 
eigenaars die hun huizen niet aan de minimumnormen 
willen aanpassen, voeren we een he�  ng in. Dat geld 
gebruiken we om een positief beleid te voeren voor het 
renoveren van woningen;

• Bij verhuringen aan OCMW-cliënten kunnen we 
conformiteitsattesten opvragen vooraleer men e� ectief een 
huurwaarborg gee� .

5. Een integrerend beleid stimuleert ‘levenslang thuis 
wonen’

• N-VA Ternat wil aangepaste, aanpasbare en � exibele 
woningen ondersteunen, zodat iedereen zo lang mogelijk 
zelfstandig kan blijven wonen. In de openbare ruimte zetten 
we tevens volop in op toegankelijkheid, laagdrempeligheid, 
sociale integratie en nabijheid van de dienstverlening;

• Samen met sociale huisvestingsmaatschappijen zetten we in 
op aangepaste en toegankelijke sociale woningen;

• We onderzoeken hierbij waar we woonzorgzones kunnen 
uitbouwen in Ternat:
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 Waarbinnen integrale zorg en dienstverlening 
kunnen worden opgezet. Dit maakt dat o.a. ouderen, 
zorgbehoevenden en alleenstaanden met kinderen langer 
zelfstandig in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen 
blijven wonen;

 die een zorgknooppunt hebben waar bewoners terechtkunnen 
met vragen en waar ze daarnaast de klok rond de zorg en de 
hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben;

 voor iedereen, jong en oud. Straten, pleinen en woningen 
worden ingericht zonder onnodige obstakels en de 
voorzieningen bevinden zich op wandelafstand. Door 
een drempelloze omgeving te creëren, wordt de zone ook 
toegankelijker voor gezinnen met jonge kinderen. 

• N-VA Ternat pleit voor een toegankelijkheidstoets bij de 
inrichting van een openbare ruimte, zodat o.a. ouderen en 
mensen met een beperkte mobiliteit zich vlot(ter) kunnen 
verplaatsen;

• Tot slot moeten we een subsidiebeleid ontwikkelen voor 
levenslang zelfstandig wonen in de eigen vertrouwde 
omgeving. Denk bijvoorbeeld aan aangepast sanitair, het 
verbreden van deuren, het installeren van een li� , enzovoort 
– wat ook kan worden ondersteund bij een bestaande of 
verwachte zorgbehoe� e.

6. Informeren over wonen in de gemeente

• N-VA Ternat wil haar burgers voldoende en zo veel mogelijk 
informeren over wonen in de gemeente;

• We willen woonadvies aanbieden en begeleiding op maat 
voorzien over wonen;

• We denken aan het invoeren van één loket of ‘woonwinkel’ 
waar burgers terechtkunnen voor advies over o.a. 
woonsubsidies, (ver)bouwen, inschrijvingen en leegstand. 
We maken van het woonloket het aanspreekpunt bij uitstek 
voor eigenaars, huurders en verhuurders;

• - We gaan eventueel een intergemeentelijke samenwerking 
aan rond wonen, waardoor we de nodige expertise 
bundelen.
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10 SOCIAAL BELEID

Visie: Een warme gemeenschap, 
een plek voor iedereen 

We willen van Ternat een plek maken 
waar iedereen zich thuis kan voelen. Een 
sterk sociaal weefsel waarbij iedereen 
naast rechten, ook de plichten vervult, 
vormen een belangrijke voorwaarde. 

De gemeente is eerst en vooral regisseur 
van het lokaal sociaal beleid en moet 
erop toezien dat er een voldoende 
gedi� erentieerd aanbod is. Denken we 
maar aan het bundelen van de expertise 
van onze lokale actoren en nauw 
samenwerken met hen om een tekort in 
het aanbod op te sporen en vervolgens 
op te vullen, liefst door lokale spelers. 
We ondersteunen initiatieven die goed 
werk leveren en bijdragen tot het sociale 
netwerk van Ternat.

We willen niemand aan zijn/haar lot 
overlaten en voeren dusdanig een 
geïntegreerd sociaal beleid. M.a.w. 
binnen alle beleidsdomeinen houden we 
rekening met de impact op gezinnen, 
personen met een beperking, senioren, 
mensen in armoede en andere kwetsbare 
groepen. 

Als gemeenschapspartij sluiten we 
niemand uit, maar kiezen we voor 
inclusie. We zorgen ervoor dat wie 
wil, actief kan deelnemen aan het 
gemeenschapsleven. Op deze manier 
maken we van Ternat een warmere 
gemeenschap.
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1. Voldoende, �exibele en betaalbare kinderopvang

• Kwaliteitsvolle kinderopvang is onmisbaar om een gezond 
evenwicht te vinden tussen werk en gezin. Inzetten op 
voldoende, toegankelijke en betaalbare kinderopvang 
is dan ook een must voor N-VA Ternat. We zijn ervan 
bewust dat niet iedereen werkt van negen tot vijf, vandaar 
dat kinderopvang �exibel moet zijn. Laat ouders zelf een 
opvangvorm kiezen waar zij zich dus goed bij voelen. 
Vandaar dat we willen inzetten op een gediversi�eerd 
aanbod van zowel gezinsopvang als groepsopvang 
(onthaalouders, mini-crèches, grote opvanginitiatieven). 
Daarnaast willen we de belangrijke sociale rol van 

kinderopvang voor het kind in de verf zetten;
• Om ouders te ondersteunen in hun zoektocht, stellen we 

voor een lokaal loket kinderopvang te organiseren waar 
ze terecht kunnen om een overzicht te krijgen van alle 
beschikbare plaatsen. Dit loket kan ondergebracht worden 
in het Sociaal Huis, maar kan evenzeer een digitaal loket 
zijn;

• We willen actief inzetten op ondersteuning van 
onthaalmoeders. Dergelijke ondersteuning kan o.a. van 
�nanciële, logistieke of inhoudelijke aard zijn;

• In de mate van het mogelijke verlenen we uiteraard voorrang 
aan alleenstaande werkende ouders, tweeverdieners of ouders 
die een beroepsgerichte opleiding volgen;

Concreet:
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• Ternat kan ook de regie over de buitenschoolse opvang op 
zich nemen. Dit wil zeggen dat we schoolgaande kinderen 
na de schooluren en tijdens de vakanties opgevangen. Dat 
initiatief kan zich bijvoorbeeld in de gebouwen van de 
school bevinden;

• Flexibele en occasionele kinderopvang: Ternat kan 
met enkele buurgemeenten een �exibele kinderopvang 
organiseren. Dit buiten de openingstijden van het 
basisaanbod en occasionele opvang wanneer een ouder bv. 
plots werk vindt, een sollicitatiegesprek hee� of er zich een 
acute crisissituatie voordoet;

• Premies voor onthaalouders en privé mini-crèches : Om 
onthaalouders en privé mini-crèches extra te ondersteunen 
en nieuwe initiatieven aan te moedigen, kan Ternat een 
eenmalige starterspremie, een jaarlijkse verwarmingspremie 
en tevens een jaarlijkse speelgoedpremie voorzien voor 
mini-crèches en per twee jaar voor onthaalouders.

2. Opvoedingsondersteuning

• Een kind opvoeden is zonder twijfel de langste ‘opleiding’ 
die iemand kan volgen. Ouders worden geconfronteerd met 
vele vragen, onzekerheden of bezorgdheden. Ondersteuning 
van ouders bij de opvoeding van hun jonge kinderen, maar 
ook pubers, is dan ook een noodzaak;

• Door kennis en ervaring van verschillende organisaties te 
bundelen in een Huis van het Kind kan een kwaliteitsvol 
aanbod uitgewerkt worden. Zo kunnen ouders op maat en 
tevens op een laagdrempelige manier ergens terecht met al 
hun vragen;

• De scholen hebben ook een belangrijke rol en het creëren 
van een netwerk waarbij tussen dienstverlening en 
schooldirecties informatie kan worden uitgewisseld;

• Het voorzien van een attentie bij de geboorte, zoals bijvoor-
beeld een geboortepremie of een geschenkje. Daarnaast 
voorzien we informatie aan de ouders over waar ze in de 
gemeente terecht kunnen (artsen, kinderopvang, … );

3. Expertise bundelen voor een goede gezondheidszorg

• In Ternat is er veel kennis aanwezig bij de diverse lokale 
verenigingen, diensten, zorgverstrekkers en organisaties. 
N-VA Ternat wilt deze expertise bundelen en een 
gezondheidsbeleid op maat van de gemeente uitwerken. We 
opteren om samen te blijven werken met ‘LOGO Zenneland’ 

(Locoregionaal gezondheidsoverleg –en organisatie). Dit 
regionaal netwerk tussen gemeenten, OCMW’s, scholen, 
ziekenfondsen, huisartsenkringen en ziekenhuizen staat 
in voor de aansturing en realisering van de verschillende 
gezondheidsdoelstellingen;

• Om een coherent beleid te creëren, worden de 
bevoegdheden gezondheid, welzijn en sociale zaken 
ondergebracht bij één en dezelfde schepen;

• We trekken dit ook door naar de administratie: het 
gezondheidsbeleid mag niet verspreid zijn over de volledige 
gemeentelijke administratie maar wordt best toegewezen 
aan één ambtenaar;

• We maken gebruik van de beschikbare expertise 
door de eerstelijnszorgers in de gemeente in kaart te 
brengen en te betrekken bij het uitwerken van het lokale 
gezondheidsbeleid;

• LOGO Zenneland is het ideale platform voor samenwerking 
tussen huisartsen, verpleegkundigen en andere 
zorgverstrekkers. Via dit forum worden gezondheidsacties 
georganiseerd en regiogebonden initiatieven ontwikkeld. 

4. Voldoende en toegankelijk zorgaanbod

• Om de beschikbaarheid van eerstelijnsgezondheidszorg 
te verzekeren, stellen we voor om het zorgaanbod in kaart 
brengt en ondersteuning te geven waar nodig. Ternat 
hee� haar eigen DNA en dus ook haar speci�eke noden. 
Voldoende zorgaanbod is één zaak, maar het moet ook 
toegankelijk en eenvoudig zijn. Zowel communicatie als 
gestroomlijnde informatie zijn hierin belangrijk;

• Wij stellen een parkeerkaart speci�ek voor zorgverstrekkers 
voor, mits een kleine bijdrage. Dit vergemakkelijkt hun job 
en op die manier zijn ze tijdens hun beroepsuitoefening 
vrijgesteld van hoge parkeerkosten.;

• Eén centraal informatiepunt, bv. een zorgloket dat is 
ondergebracht in het Sociaal Huis, moet ervoor zorgen dat 
inwoners gemakkelijk hun weg vinden in het zorgaanbod;

• Herkenbare communicatie over gezondheidsbeleid op maat 
is een evidentie.

5. Inclusief beleid voor personen met een beperking 

• Personen met een beperking vragen niet om een ‘apart’ 
beleid. Integendeel, N-VA Ternat kiest voor een inclusief 
beleid, waarbij aandacht voor de speci�eke noden van 
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burgers met een handicap een evidentie wordt binnen elk 
beleidsdomein;

• Iedere Ternatse burger moet op een ona�ankelijke en 
gelijkwaardige manier gebruik kunnen maken van alle 
voorzieningen. Vandaar dat we pleiten voor een integrale 
toegankelijkheid. Concreet houdt dat in dat alle voorzienin-
gen (gebouwen, diensten, de publieke ruimte) voor wonen, 
leven, werken, communicatie en informatie e�ectief bereik-
baar, betreedbaar en bruikbaar zijn voor iedereen;

• Speelpleinen maken we toegankelijk voor kinderen met een 
beperking, want zij moeten eveneens kunnen genieten van 
hun kindertijd;

• In het cultuur- en sportaanbod willen we activiteiten 
aanbieden die aangepast zijn aan personen met een 
beperking;

• Bibliotheekvoorzieningen voor personen met een 
beperking zodat bijvoorbeeld ook blinden of slechtziende 
personen gebruik kunnen maken van de bibliotheek, zoals 
luisterboeken op DVD en boeken met grootletterschri�.

6. Ondersteuning van mantelzorgers

• De meeste zorgbehoevende personen willen zo lang 
mogelijk en zo goed mogelijk thuis blijven en geholpen 
worden. Een mantelzorgtoelage beschouwen we niet als 
�nanciële hulp, maar wel als blijk van waardering voor de 
mantelzorger. Ondersteuning van mantelzorgers is dus een 
must. Dit kan een �nanciële vorm aannemen, maar moet 
niet. Het gemeentebestuur is het best geplaatst om in te 
schatten welke ondersteuning het beste werkt voor hun 
gemeente. Daarom zou bv. een �nanciële premie kunnen 
vervangen worden door waardebonnen om aankopen te 
doen bij de plaatselijke handelaar.

7. Actief ouder worden

• N-VA Ternat wil mee zorgen voor een onbezorgde oude dag; 
• N-VA Ternat vertrekt vanuit de mogelijkheden van ouderen 

en niet van wat ze niet meer kunnen. Ouderen willen een 
actieve rol blijven spelen in onze maatschappij. Senioren 
zetten zich vaak ook in als vrijwilliger en nemen deel aan 
sociale/culturele activiteiten. We willen dus inzetten op 
actief ouder worden door vrijwilligerswerk te ondersteunen 
en in samenwerking met lokale actoren een waaier aan te 

bieden aan ontspannings– en ontplooiingsmogelijkheden; 
• Via een ouderenbehoe�enonderzoek, al dan niet samen met 

enkele buurgemeenten, kan Ternat de ouderen bevragen 
over welk aanbod zij wensen en wat hen al dan niet 
tegenhoudt om te participeren. Zo krijgt de gemeente een 
goed zicht op wat er lee� bij senioren en kon ze er rekening 
mee houden in haar beleid;

• We willen inzetten op het voorkomen van vereenzaming 
en sociaal isolement door een tweesporenbeleid van zowel 
detectie als ondersteuning;

• Er moet gewerkt worden aan eenvoudige toegang tot alle 
relevante informatie over het aanbod voor ouderen;

• N-VA Ternat wil het zo lang mogelijk thuis wonen in een 
lee�ijdsvriendelijke omgeving stimuleren;

• We voorzien in voldoende toegankelijke 
ontmoetingsruimtes. Dit kunnen zowel formele als 
multifunctionele ontmoetingsruimtes zijn, maar we kunnen 
ook de informele ontmoetingsplaatsen opwaarderen waar 
nodig;

• We houden rekening met de belangrijkste drempels voor 
ouderen om niet te participeren o.a. de kostprijs, het tijdstip, 
de bereikbaarheid en toegankelijkheid als het speci�ek gaat 
over de organisatie van culturele– en sportactiviteiten.

8. Strijd tegen vereenzaming en sociaal isolement

• Heel wat factoren en gebeurtenissen kunnen ertoe leiden dat 
senioren zich terugplooien. Ze nemen niet meer actief deel 
aan onze maatschappij, kampen met eenzaamheidsgevoelens 
of komen terecht in sociaal isolement. Als gemeente 
speelt Ternat een belangrijke rol in het tijdig detecteren en 
ondersteunen van ouderen die (dreigen te) vereenzamen of 
sociaal geïsoleerd raken;

• Aan de hand van een meldingspunt bij de gemeente of in 
de wijk, kunnen hulpverleners maar ook buurtbewoners en 
mantelzorgers aanvoelen of vaststellen dat iemand eenzaam 
is, en dit vervolgens melden;

• Ternat ontwikkelt samen met de vele beroepskrachten, 
vrijwilligers en mantelzorgers een gezamenlijk visie omtrent 
de aanpak van vereenzaming en sociaal isolement;

• Huisbezoeken, telefooncirkels of een gezelschapsdienst zijn 
enkele instrumenten om vereenzaming tegen te gaan en te 
detecteren, in samenwerking met het Sociaal Huis en/of 
OCMW:
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 Op bezoek bij senioren: Steeds meer gemeenten 
organiseren huisbezoeken bij senioren. De modaliteiten 
van huisbezoeken verschillen maar gaan steeds uit van 
een combinatie informatieverlening en de strijd tegen 
vereenzaming. Een samenwerking met het OCMW lijkt ons 
hier aangewezen.

 Telefooncirkel: We pleiten voor de opstart van een 
telefooncirkel, waarbij vrijwilligers op regelmatige 
tijdstippen senioren opbellen voor een praatje. Bij speci�eke 
zorgvragen komt een sociaal assistent(e) aan huis. 

9. Transparant ouderenbeleid met duidelijke 
informatiestroom

• Seniorenbeleid bestrijkt alle beleidsdomeinen en wordt best 
geïntegreerd gevoerd. N-VA Ternat wil rekening houden 
met ouderen in alle thema’s die door een lokaal bestuur 
behartigd worden. Hierbij is het van belang dat ouderen 
kunnen participeren aan dit beleid. Daarnaast moet de 
beschikbare en relevante informatie voor ouderen hen ook 
gemakkelijk bereiken;

• N-VA Ternat wil een ouderenbeleidsplan opmaken dat deel 
uitmaakt van het lokaal sociaal beleidsplan;

• Het uitgeven van een seniorengids met alle relevante 
informatie, zoals zaken die niet tot de bevoegdheden van de 
gemeente behoren maar toch interessant zijn;

• Het aanstellen van een seniorenconsulent die het aanspreek-
punt kan zijn voor thuiswonende senioren. De consulent 
informeert, adviseert en begeleidt de senioren in hun 
thuissituatie. Je kan er dan terecht voor algemene informatie 
over premies of andere voordelen. Hij/zij kan via huisbezoe-
ken ook verdoken kansarmoede bij ouderen opsporen en 
probeert dan de best geschikte hulp aan te bieden. 

10. �uis in een lee�ijdsvriendelijke omgeving zo lang het kan

• N-VA Ternat vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis 
voelt in onze gemeente en zou mensen willen aanmoedigen 
om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, met de 
nodige zorg. Vandaar het belang om ook de omgeving 
af te stemmen op de noden van ouderen. Er kan echter 
een moment komen dat thuis wonen niet meer lukt 
en men moet verhuizen naar een assistentiewoning 
of woonzorgcentrum. N-VA Ternat is van mening dat 

woonzorgcentra betaalbaar en toegankelijk moeten zijn, 
maar ook een plek waar ouderen zich thuis voelen;

• We dienen te zorgen voor een transparant en tevens 
toegankelijk zorgaanbod in Ternat. Hiermee geven we de 
inwoners de kans om zo lang mogelijk thuis te wonen, maar 
voorzien ook voldoende residentiële opvang indien nodig;

• Voorrangsbeleid: het toekennen van een voorrangsbeleid 
voor wie een duidelijke band hee� met de gemeente. Er zijn 
drie voorrangsgroepen: wie op het moment van de aanvraag 5 
jaar onafgebroken gedomicilieerd is, wie de afgelopen 30 jaar 
minstens 10 jaar gedomicilieerd was en tot slot wie familie tot 
de tweede graad hee� die in de gemeente gedomicilieerd is;

• Het opstellen van een vrijwilligersproject met o.a. 
een bezoekdienst, leeshulp, kleine klusjes, vervoer en 
verjaardagsbezoekjes voor ouderen. Met als doel kwetsbare 
groepen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning en 
woonomgeving te laten wonen.

11. Toeleiding naar werk als beste garantie tegen armoede

• N-VA Ternat is van mening dat een job nog steeds de beste 
garantie tegen armoede biedt en tevens een structurele 
uitweg vormt uit armoede. We willen dan ook sterk inzetten 
op de activering in het kader van armoedebestrijding. 
Dit is echter een rechten– én plichtenverhaal. Wie 
aanspraak maakt op bepaalde rechten zoals een uitkering 
en begeleiding, moet bese�en dat hier plichten tegenover 
staan, zoals het positief gevolg geven aan een passende 
jobaanbieding of het werken aan arbeids-attitudes via bv. 
een gemeenschapsdienst. We willen de werkbereidheid 
van werkzoekenden in de praktijk toetsen en de sociale 
(uitkerings)fraude opsporen en aanpakken indien nodig;

• N-VA Ternat pleit voor een evenwicht tussen rechten en 
plichten voor werkzoekenden. Tegenover het recht om een 
uitkering te ontvangen staat de plicht van om een positief 
gevolg te geven aan een passende jobaanbieding of een 
aanbod om een opleiding te volgen;

• Hiertegenover plaatsen we de betrokkenheid van de 
overheid om werkzoekenden vanaf de start van hun 
werkloosheid een intensieve begeleiding, opleiding 
of werkervaring aan te bieden, met als einddoel een 
doorstroom naar het arbeidscircuit. Voldoende kennis van 
de Nederlandse taal is een belangrijke vereiste voor een 
succesvolle intrede in de arbeidsmarkt;
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• In deze actieve benadering past volgens ons eveneens een 
lokaal actieplan om de sociale (uitkerings) fraude aan 
te pakken via een toetsing van de werkbereidheid (door 
VDAB, RVA en OCMW) en een controle van hun domicilie 
en gezinstoestand (door de lokale politie);

• In een geïndividualiseerd project maatschappelijke 
integratie (GPMI) engageert de lee�oon-cliënt zich tot 
bepaalde acties zoals bv. gemeenschapsdienst en taalcursus 
Nederlands om dichter tot de arbeidsmarkt te komen. We 
koppelen sancties aan de niet-naleving ;

• Gemeenschapswerk: Naast de opleidingen en trajectbege-
leiding kan de gemeente nog een versnelling hoger schake-
len in haar inspanningen om lee�oners te activeren, zoals 
mensen inzetten voor begeleid gemeenschapswerk. Hiermee 
willen we de lee�oners nog meer dan vroeger een opstap 
bieden naar een reguliere job. Het gemeenschapswerk 
wordt vastgelegd in een vrijwillig contract en wordt steeds 
onder begeleiding uitgevoerd. Men kan onder meer ingezet 
worden in de poetsdienst/klusjesdienst van het OCMW of 
bij de groendienst bij o.a. het ruimen van zwerfvuil en het 
onderhoud van de groenperken. 

12. Tweesporenbeleid: preventie en ondersteuning

• We willen een tweesporenbeleid voeren op gebied van 
armoedebestrijding. Eerst focussen we op preventie van 
armoede en het vroegtijdig detecteren zodat problemen 
niet groter worden. Nadien ondersteunen we de mensen via 
materiële hulp. Zij die aanspraak willen doen op bijkomende 
steun, stellen we bijkomende voorwaarden. Dit is nodig 
om misbruik te voorkomen en te zorgen dat de middelen 
dusdanig terecht komen bij degene die ze écht nodig 
hebben. Sociale voordelen willen we zoveel mogelijk op 
basis van inkomen geven in plaats van op statuut;

• N-VA Ternat wilt een preventieve aanpak hanteren om 
schuldproblematiek te voorkomen;

• Het OCMW ziet toe op de materiële hulpverlening voor de 
zwakste leden om een verspilling van �nanciële middelen te 
vermijden;

• Niet alle voordelen kennen we toe op basis van statuut, maar we 
houden eveneens rekening met het inkomen. Deze voordelen 
kunnen getrapt toegekend worden. Dit betekent bv. een hoger 
voordeel voor de allerlaagste inkomens en een beperkter voor-
deel voor de mensen in het inkomenssegment daar net boven;

• We organiseren een budgetbegeleiding via een budgetgids 
waarmee we proactief kunnen informeren. Een boekje met 
info over waar men terecht kan voor bepaalde goederen 
en diensten aan een voordelig tarief. Dit helpt ook om 
bestaande rechten op te nemen;

• Het onderzoeken of we een sociale kruidenier het leven 
kunnen inroepen. Ternat kan samenwerken met vrijwilligers 
uit verenigingen, supermarkten en kringwinkels om de 
kansarme gezinnen toegang te geven tot o.a. gezonde 
voeding en leert hen omgaan met budget. 

13. Verminderen van niet-opname van sociale rechten en 
dienstverlening

• Niet iedereen kan de weg vinden naar gepaste dienstverle-
ning en ontvangt dus niet de hulp waarop hij/zij recht hee�. 
N-VA Ternat wilt dit absoluut voorkomen door administra-
tief te vereenvoudigen en proactief te informeren. Indien 
mogelijk zullen we de rechten van cliënten niet alleen 
verkennen, maar deze ook automatisch toekennen. Door de 
integratie van het OCMW en gemeente hebben we de drem-
pel alvast verlaagd zodat mensen in armoede de belangrijke 
stap richting de dienstverlening makkelijker kunnen zetten. 
We willen de barrière voor het publiek doorbreken door met 
het OCMW meer naar buiten te treden;

• De administratieve weg naar de sociale dienstverlening moet 
sterk vereenvoudigd worden. In de communicatie willen we 
onnodig technisch taalgebruik zoveel mogelijk vermijden. De 
informatieverstrekking gebeurt ook op proactieve wijze;

• Gemeente en OCMW voeren samen een proactief beleid om 
(verborgen) armoede te identi�ceren.;

• Het brengen van huisbezoeken is belangrijk met het oog op 
het opsporen en aanpakken van armoede, fraude en sociale 
ellende. Voorkomen is steeds beter dan genezen. 

14. Speci�eke aandacht voor gezinnen in armoede

• Het Vlaamse armoedecijfer bleef de laatste jaren stabiel. 
We zien wel een verschuiving binnen de deelgroepen. Waar 
vroeger ouderen een sterk verhoogd armoederisico hadden, 
is dit nu verschoven naar (jonge) gezinnen met kinderen. 
Daarom willen we in ons armoedebeleid speci�eke aandacht 
geven aan deze doelgroep;

• We willen kinderen in armoede de kans geven om deel te 
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nemen aan jeugd– en verenigingsleven. Kinderarmoede 
pakken we dan ook aan door gezinnen in armoede te 
helpen. Vandaar het belang om de ouders te betrekken en te 
begeleiden;

• N-VA Ternat zal organisaties ondersteunen die collectieve 
acties opzetten met het oog op sociale integratie;

• We willen dat de gemeente stimuleert in overleg met 
cultuur-, sport- en jeugdverenigingen voor de participatie 
van kansengroepen aan het socio-culturele leven in de 
gemeente:

 In samenwerking met bestaande jeugdverenigingen en de 
jeugdraad kan men open speldagen tijdens het weekend 
promoten. Om gezinnen in armoede actief toe te leiden naar 
het aanbod, kunnen we samen met verenigingen en scholen 
kennismakingsdagen en opendeurdagen organiseren. Onder 
de begeleiding van een brug�guur neemt men in groepjes 

deel aan activiteiten. Deze persoon wordt vervolgens 
ingeschakeld om ouders bij de werking te betrekken en 
daardoor zijn de ouders ook sneller geneigd hun kinderen te 
laten aansluiten.  Bv. ‘Sport na School’ projecten.

• Projecten rond huiswerkbegeleiding aan huis bij 
kansengroepen verdienen ondersteuning. Ze kunnen 
een ingang en een opstap zijn naar een brede aanpak van 
de kansenproblematiek. Ouders moeten zich betrokken 
voelen bij het huiswerk zodat ze hun kinderen zelf gaan 
ondersteunen;

• Het oprichten van bv. een pamperbank waar gezinnen 
met een beperkt inkomen tegen een lager tarief luiers 
kunnen aankopen. Deze zijn a�omstig van ouders die 
hun ongebruikte luieroverschotten doneren in één van de 
verzamelpunten (bv. Sociaal Huis).
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11 VEILIGHEID

Visie : Een echte veiligheidscultuur  

Het handhaven van de veiligheid 
op haar grondgebied is één van de 
belangrijkste kerntaken van alle 
overheden. Het veiligheidsbeleid werd 
in dit land jarenlang verwaarloosd en 
daarvoor hebben we helaas een zware 
prijs moeten betalen. Dankzij minister 
van Binnenlandse Zaken Jambon 
hebben we op alle niveaus, ook lokaal, 
de omslag gemaakt naar een echte 
veiligheidscultuur. Vandaag is er meer 
dan ooit een geïntegreerde aanpak van de 
veiligheidsproblematiek en dat ondanks 
de moeilijke maatschappelijke context. 

Voor de N-VA is veiligheid geen zaak 
van politie en justitie alleen; het gaat om 
een collectieve verantwoordelijkheid van 
burgers en overheid. Burgers zijn voor de 
gemeente een onmisbare partner in de 
strijd tegen criminaliteit en overlast. Zij 
kennen hun buurt immers als geen ander. 

Ook de gemeente en de lokale politie 
moeten zelf actief inzetten op de 
preventie van criminaliteit en overlast. 

De N-VA geloo� in een doordachte 
nultolerantie en een lik-op-stukbeleid via 
GAS om het gevoel van stra�eloosheid en 
het gevoel van onveiligheid bij de burger 
aan te pakken. 

De N-VA is zich ervan bewust dat 
er binnen de huidige budgettaire 
en maatschappelijke context veel 
gevraagd wordt van de politie en 
haar medewerkers. Maar ze is ervan 
overtuigd dat er nog mogelijkheden 
zijn om enerzijds e�ciëntiewinsten te 
boeken en anderzijds de kwaliteit van de 
dienstverlening door de politie nog te 
verbeteren. 

Dé uitdaging voor de gemeenten ligt 
de komende jaren zonder twijfel in het 
creëren van een cultuur van bestuurlijke 
handhaving. Gemeenten hebben 
momenteel al heel wat instrumenten in 
handen om georganiseerde criminaliteit 
op hun grondgebied te voorkomen (bijv. 
het intrekken van vergunningen,…) 

maar soms zijn die mogelijkheden 
onvoldoende gekend. 

Een ander luik van veiligheid gaat over 
de brandweer. Sinds 1 januari 2015 
werden de gemeentelijk en gewestelijk 
georganiseerde brandweerdiensten 
de�nitief omgevormd tot een nieuwe 
structuur: de hulpverleningszone. 
Die reorganisatie hee� onder meer 
een e�ciëntere werking als doel, wat 
impliceert dat men als lokaal mandataris 
ook een ander beleid moet voeren. De 
organisatorische bevoegdheden van de 
brandweerzorg zijn immers niet meer 
gemeentelijk georganiseerd. Toch hee� 
de gemeente nog steeds een rol te spelen 
met betrekking tot de brandweer. 
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1. Woninginbraken en diefstal terugdringen

• Het aantal woninginbraken is in de meeste Vlaamse 
gemeenten gedaald maar Ternat blij� een aandachtsgebied 
door de aanwezigheid van stations en snelweg en door de 
nabijheid van Brussel;

• Veel gemeenten waaronder Ternat hebben al een 
diefstalpreventieadviseur die reeds meerdere initiatieven 
nam ihkv diefstalpreventie. Wij willen deze functie vanuit 
het bestuur meer steunen, meer middelen geven en meer 
bekendheid bij de bevolking geven;

• Terzelfdertijd willen we Ternat meer laten deelnemen 
aan verschillende initiatieven die de Vlaamse en Federale 
overheid opgezet hebben en zullen opzetten voor het hele 
grondgebied.  Het hee� geen zin om zeker in een kleine 
gemeente het warm water opnieuw te willen uitvinden;

• In zones waar �etsdiefstallen een plaag zijn willen 
we investeren in de aankoop of huur van �etskluizen 
aan onze stations of aan een toekomstige carpool 
parking. Fietskluizen verminderen niet alleen het aantal 
�etsdiefstallen maar zetten mensen er ook toe aan om de 
auto aan de kant te laten. Ze bieden een alternatief voor 
(met camera’s) bewaakte of onbewaakte �etsenstallingen. 

2. De strijd tegen drugs opvoeren

• De visie van de N-VA op drugs is duidelijk: drugsgebruik 
wordt niet getolereerd. We moeten streven naar een 
drugsvrije samenleving waarbij voorkomen beter dan 
genezen is. Een gedoogbeleid staat haaks op ontrading en 
verhindert een daadkrachtige aanpak. In veel gevallen leidt 
drugsgebruik bovendien tot overlast, geweld of crimineel 
gedrag;

• De N-VA beschouwt drugsgebruikers niet als slachto�er, 
maar wel als patiënt: iemand die op weg moet worden 
geholpen naar een drugsvrij bestaan. Ze hebben het recht 
om geholpen te worden, maar ook de plicht om aan hun 
behandeling mee te werken;

• We moeten volop inzetten op preventie. De lokale politie 
of de gemeente hee� de mogelijkheid om - eventueel 
samen met omliggende politiezones of gemeenten - een 
drugspreventiemedewerker aan te duiden. Die persoon kan 
educatieve en/of sensibiliseringsacties opzetten voor jong en 
oud of experimenterende jongeren en tevens hun omgeving 

begeleiden. Daarnaast kan de preventiemedewerker 
organisatoren van evenementen en uitbaters van 
horecazaken stimuleren om informatie ter beschikking 
te stellen over veilig en gezond uitgaan – ook inzake 
alcoholgebruik;

• Ook een cursus voor medewerkers van uitgaansplekken 
rond ‘Eerste Hulp Bij Drugsincidenten in het Uitgaansleven’ 
loont;

• We willen Ternat en zijn buurgemeenten meer laten 
samenwerken (zowel preventief als repressief), door samen 
met alle schoolnetten en met meerdere politiezones een 
gemeenschappelijk drugsbeleidsplan op te stellen. Dit plan 
moet zowel drugsgebruik als alcoholmisbruik bij tieners en 
adolescenten tegengaan. 

3. Werken met gemeenschapswachten

• Twintig jaar na de totstandkoming van hun statuut zijn 
gemeenschapswachten in veel gemeenten een belangrijke 
schakel in het preventieve veiligheidsbeleid. Ze zijn de ogen 
en oren van het gemeentebestuur;

• Een belangrijke taak is het rapporteren van gebreken in 
het straatbeeld, (potentieel) gevaarlijke situaties, zwerfvuil, 
leegstand,… aan de bevoegde gemeentelijke diensten en de 
opvolging daarvan;

• Dankzij hun dagelijkse aanwezigheid op straat zorgen 
ze voor een belangrijke sociale controle en verhogen ze 
het veiligheidsgevoel in de buurt. Ze hebben ook de taak 
om mensen te sensibiliseren en te wijzen op potentieel 
gevaarlijke of risicovolle situaties;

• In de meeste gemeenten hebben de gemeenschapswachten 
ook de bevoegdheid om inbreuken op het politiereglement 
vast te stellen. Die inbreuken kunnen een Gemeentelijke 
Administratieve Sanctie (GAS) tot gevolg hebben 
(zie infra, Bestuurlijke handhaving). Sinds 2014 
kunnen gemeenschapswachten (vaststellers) ook 
parkeerovertredingen vaststellen. Ook in Ternat moet dit 
wat ons betre� kunnen;

• We moeten maximaal inzetten op de samenwerking 
tussen de gemeenschapswachten en de wijkpolitie. Hoe 
belangrijker het takenpakket, hoe groter het belang van een 
goede begeleiding en ondersteuning. Om hun taak ten volle 
te kunnen uitoefenen, moet de dienst natuurlijk over de 
nodige mensen en middelen beschikken.

Concreet:
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4. Inzetten op wijkgerichte politiezorg

• Dankzij een doorgedreven samenwerking en het inzetten 
van nieuwe technologieën komen er middelen en 
mankracht vrij. Voor de N-VA moeten die prioritair worden 
ingezet in de gemeenschapsgerichte politiezorg: wijkwerking 
en meer blauw op straat;

• De wijkinspecteur kent de situatie ter plaatse door 
aanwezigheid op het terrein en is daardoor het 
aanspreekpunt bij uitstek voor alle inwoners. Bij hem/haar 
kunnen ze terecht met hun vragen of ergernissen over de 
(veiligheids)problemen die ze ervaren. De politie moet in 
iedere wijk van de gemeente aanwezig zijn maar wij willen 
als gemeente ook dat deze mensen gekend zijn bij elke 
burger;

• In de politiehoofdkantoren moet de permanentie verzekerd 
zijn; in de posten moeten de openingstijden zoveel mogelijk 
aangepast worden aan de vraag van de burger. Wij willen de 
openingsuren van de politiekantoren en de gemeentelijke 
diensten op elkaar afstemmen.  Bijvoorbeeld bij verlies van 
een rijbewijs of identiteitskaart is het erg handig wanneer 
men op hetzelfde moment verder geholpen kan worden;

• De inzet van meer blauw op straat maakt het mogelijk om 
de ‘aanrijtijden’ bij een dringende oproep te beperken. Iedere 
afdeling moet voor zichzelf bepalen of het realistisch is om 
een maximale aanrijtijd te bepalen, a�ankelijk van onder 
meer de grootte van de politiezone, de af te leggen afstanden 
(sectora�akeningen voor de ploegen), de inplanting van het 
politiekantoor, de verkeersdrukte, enz.;

• Een doorgedreven samenwerking met andere politiezones 
kan het aantal patrouille- en interventievoertuigen ’s nachts 
substantieel verhogen;

• De dienstverlening kan ook worden verbeterd door de 
aanduiding van doelgroep-inspecteurs. De politie kan 
bijvoorbeeld werken met wijkinspecteurs voor de horeca, 
studenten of senioren. Gemeenten die bijvoorbeeld te 
kampen hebben met vereenzaamde senioren kunnen 
een senioreninspecteur aanstellen die een nauw contact 
onderhoudt met de ouderen. Op die manier krijgt de 
doelgroep-inspecteur de tijd en ruimte om uit te groeien 
tot een vertrouwens- en contactpersoon die zich ook kan 
specialiseren in de technische materies die eigen zijn aan de 
speci�eke doelgroep. 

5. Samen werken aan veiligheid

• Veiligheid is meer dan een zaak van politie en justitie alleen, 
het is een collectieve verantwoordelijkheid van de hele 
gemeenschap en van alle burgers;

• Wij willen een bevraging organiseren onder de bevolking 
(bijv. met een enquête, een gespreksavond,...). De o�ciële 
criminaliteitscijfers geven een objectief beeld, maar 
minstens even belangrijk zijn de (subjectieve) ervaringen 
van de inwoners (het ‘onveiligheidsgevoel’).  Het gee� de 
Ternatse inwoner de kans om een bijdrage te leveren aan het 
eventueel op te maken lokaal of zonaal veiligheidsplan;

• De politie moet de (bestaande) Buurtinformatienetwerken 
(BIN) beter ondersteunen en rekening houden met de 
ervaringen en verzuchtingen van de leden van het BIN. 
Het BIN kan bv. elk jaar een behoe�e-inventaris opstellen, 
waarbij samen met de politie wordt bekeken wat opportuun 
en haalbaar is;

• Wij willen de reeds bestaande WhatsApp-buurtpreventie 
verder uitbreiden en meer ondersteunen vanuit de gemeente 
en vanuit de TARL.  We denken ook aan borden om aan 
te duiden dat er in een wijk of buurt een WhatsAppgroep 
actief is, wat criminelen moet afschrikken.

6. De schaal van politiezones vergroten

• Ondanks het feit dat er binnen de huidige budgettaire en 
maatschappelijke context al veel gevraagd wordt van de 
politie en haar medewerkers, is de N-VA ervan overtuigd dat 
er nog mogelijkheden zijn om enerzijds e�ciëntiewinsten 
te boeken, en anderzijds de kwaliteit van de dienstverlening 
nog te verbeteren;

• België telt 188 politiezones. Bij een kwart van die zones is 
het duidelijk dat ze relatief klein zijn en soms moeilijkheden 
ondervinden om de basispolitietaken naar behoren te 
vervullen. We moeten de schaal van de werking dus 
vergroten, zodat ze sterker staan in de uitvoering van hun 
taken;

• De e�ciëntie van de dienstverlening kunnen we verhogen 
door interzonale samenwerkingsakkoorden af te sluiten. 
Aankoopbeleid, personeel, ICT, vorming, recherche, 
politionele slachto�erbejegening, verkeer, permanentie van 
de o�cier, delen van dezelfde interne radiofrequentie voor 
noodoproepen, enz.; 
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• Binnen kleinere politiezones moeten de beleidsvoerders 
durven nadenken over de voordelen van een eventuele fusie; 

• Ook zonder fusie willen we zoveel mogelijk samenwerking 
tussen verschillende politiezones zoals reeds het geval is 
tussen Dilbeek, AMOW en TARL:

 De lokale politie van Dilbeek werkt sinds 2014 samen 
met de politiezones AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, 
Wemmel) en TARL (Ternat, A�igem, Roosdaal, 
Liedekerke) om de aanrijtijden te verkorten. De nachtelijke 
bewakingsopdracht van personen in hechtenis wordt via 
een beurtrol over de drie politiezones verdeeld. Zo zijn er 
meer agenten beschikbaar om op het terrein te patrouilleren 
en het laat toe om de aanrijtijden te beperken tot een 
minimum;

 Daarnaast werd er ook een samenwerkingsakkoord 
afgesloten met de lokale politie van Aalst. Als de cellen in 
het Pajottenland volzet zijn, gaan de verdachten naar Aalst 
of Dendermonde. Per persoon die een nacht in een Aalsterse 
cel doorbrengt, ontvangt de lokale politie een vergoeding 
van 100 Euro. 

7. Police-on-web en digitale communicatie moet politie 
promoten

• Police-on-web, de toepassing waarmee men als burger 
aangi�e kan doen van kleine criminaliteit zoals �ets- of 
winkeldiefstal en vandalisme bestaat sinds 2007. Bovendien 
biedt police-on-web de mogelijkheid om je afwezigheid 
tijdens vakantieperiodes te registreren. De politie houdt 
tijdens je afwezigheid dan een extra oogje in het zeil, wat het 
risico op inbraak verkleint;

• Het aantal aangi�es via police-on-web schommelt al enkele 
jaren rond hetzelfde cijfer: tussen 5.500 en 5.800. Nochtans is 
dit een zeer e�ciënte manier om aangi�e te doen, zowel voor 
het slachto�er als voor het politieapparaat. Daarom moet de 
politie het gebruik van police-on-web actief promoten;

• Verder kan de lokale politie een communicatiebeleid voeren 
dat actief inzet op bereikbaarheid via e-mail en/ of facebook. 
De wijkinspecteur kan een facebookpagina aanmaken die 
alleen bedoeld is voor de inwoners van zijn/haar wijk en via 
dat kanaal relevante informatie delen. 
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8. Investeren in digitalisering en nieuwe technologieën

• Het project ‘iPolice’ of ‘intelligent policing’ dat minister van 
Binnenlandse Zaken Jambon hee� opgestart is een lange 
termijn project waarvan eind 2018 de eerste resultaten 
al zichtbaar zouden moeten zijn. Door de omvang van 
dit complexe project loopt de uitrol over meerdere jaren. 
Het doel is om de politie de digitale 21ste eeuw binnen 
te loodsen. Politionele informatie zal voortaan ‘in the 
cloud’ worden opgeslagen, waardoor politieagenten die 
informatie niet enkel op hun bureau kunnen raadplegen, 
maar ook in real time op het veld op een tablet. iPolice 
zal ook de informatie-uitwisseling en doorstroming met 
andere politiediensten of –korpsen vergemakkelijken. 
Er worden ook alarmen ingebouwd, waardoor 
politieambtenaren verwittigd worden wanneer er nieuwe 
informatie beschikbaar is over een eerdere zoekopdracht. 
Via wiskundige algoritmes kan men via iPolice ook 
dadernetwerken in kaart brengen;

• De lokale politiekorpsen moeten de komende jaren volop 

inzetten op de ongeziene mogelijkheden van dit project! 
Alle politieambtenaren zullen hiervoor uiteraard de nodige 
opleidingen en ondersteuning krijgen;

• Elke lokale politiezone moet daarnaast zelf ook werken 
aan een coherente langetermijnvisie m.b.t. investeringen 
in digitalisering en nieuwe technologieën, in structureel 
overleg met de directie van de politionele informatie en de 
ICT-middelen van de federale politie;

• We vragen nog meer investeringen in mobiele en vaste 
bewakings- en/of ANPR camera’s op risicovolle plaatsen 
zoals in een stationsbuurt, op afgelegen parkings of op 
plaatsen die geteisterd worden door sluikstorten. Camera’s 
hebben bovendien niet alleen een preventief karakter 
maar helpen ook om criminaliteit op te lossen. De tweede 
generatie camera’s – de zogenaamde intelligente camera’s – 
reageren ook op beweging. Het unieke van dit cameraproject 
is dat men niet permanent naar de beelden moet kijken, en 
men er dus slechts een beperkt aantal politiemensen moet 
voor inschakelen;

• We vragen investeringen in �itscamera’s en trajectcontroles 
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al dan niet gecombineerd met ANPR technologie;
• We willen alle politiewagens uitrusten met slimme 

mobiele ANPR-camera’s. Die camera’s kunnen al rijdend 
nummerplaten registreren en via een rechtstreekse 
draadloze verbinding met verschillende databanken 
controleren of er sprake is van een overtreding. Dat gee�  
aan de politie de mogelijkheid om onmiddellijk te reageren 
op inbreuken zoals bijv. het rijden zonder autoverzekering of 
met een vervallen keuringsbewijs. Ook geseinde voertuigen 
worden met dit type camera’s onderschept. Bovendien 
kunnen alle vaststellingen vanuit het voertuig ook meteen 
administratief worden afgehandeld;

• We vragen verdere investeringen in de aankoop ‘mobile 
o�  ces’ waardoor politieagenten vanuit hun combi hetzelfde 
werk kunnen doen als op kantoor;

• We vragen verdere investeringen in bijvoorbeeld digitale 
opmeettoestellen met gps. Omdat dit toestel zeer snel en 
accuraat opmetingen kan verrichten, is het bijveerbeeld erg 
handig bij de vaststelling van een verkeersongeval, waardoor 
de rijbaan sneller kan worden vrijgemaakt;

• We willen alle patrouilles ook voorzien van ‘Toughbooks’, 
beschermde draagbare multi-functionele computers 
waarmee politie op het terrein verhoren kan afnemen, 
metingen van verkeersongevallen registreren, foto’s maken, 

gps-coördinaten doorsturen, ANPR-registraties opvolgen of 
communiceren via sociale media. Deze aanpak vermindert 
het aantal afzonderlijke apparaten gevoelig en leidt tot een 
e�  ciëntere en snellere a� andeling van interventies;

• We willen inzetten op bodycams die politieambtenaren 
toelaten om mogelijks gevaarlijke situaties en interventies te 
� lmen, bijv. bij een huiszoeking door de lokale gerechtelijke 
politie, of door de interventiedienst bij concrete interventies. 
Bovendien kunnen de beelden achteraf ook als bewijsma-
teriaal dienen, wanneer er een klacht zou zijn omwille van 
buitensporig politiegeweld tijdens een interventie;

• We willen tenslotte ook investeren in drones om 
stedenbouwkundige overtredingen vast te stellen. Door 
een drone te voorzien van een infraroodcamera kan 
men ook ’s nachts zoekacties ondernemen naar vermiste 
personen of inbrekers. Tot slot vormen drones voor de 
veiligheidsdiensten een belangrijk technisch hulpmiddel bij 
rampen of grote manifestaties. 

9. De strijd tegen extreem geweld aangaan

• De N-VA ziet de lokale overheden als een belangrijke partner 
van de veiligheids- en inlichtingendiensten in de strijd tegen 
extreem geweld en vooral tegen terrorisme en radicalisering; 
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• Net zoals 213 andere Vlaamse gemeentes is ook Ternat 
via de TARL deel van een Lokale Integrale VeiligheidCel 
(LIVC) en dit sinds eind 2017. Dit is hét platform voor de 
uitwisseling van informatie tussen de sociale diensten, de 
gemeentelijke diensten en de politiediensten in het kader 
van de strijd tegen gewelddadig extremisme. De LIVC 
staat ook in voor de nauwe opvolging van teruggekeerde 
Syriëstrijders maar de gemeente beslist zelf welke diensten 
deel uitmaken van de LIVC;

• Als N-VA willen wij dat deze LIVC’s op gemeentelijk niveau 
uitgroeien tot hét platform voor informatie-uitwisseling 
en het platform voor het bepalen van de strategische en 
operationele doelstellingen op het gebied van veiligheid. 
Dankzij het gedeeld beroepsgeheim is het mogelijk om 
informatie uit te wisselen en op een geïntegreerde manier 
aan problemen te werken voor ze escaleren;

• Bij een aanslag kunnen steden en gemeenten rekenen op de Spe-
ciale Eenheden van de Federale Politie. Maar die dienst is over-
bevraagd en vaak duurt het 3 tot 5 uur vooraleer ze ter plaatse 
zijn. Ook kleinere steden, gemeenten en lokale manifestaties 
moeten zich daarom wapenen tegen terreur en zware misdaad; 

• De politiezones, desnoods na een schaalvergroting met andere 
politiezones, moeten daarom de mogelijkheid bekijken om zelf 
een Snel of Bijzonder Bijstandsteam (SBT/BBT) op te richten;

• Die BBT’s mogen niet ingrijpen bij terrorisme of wanneer 
automatische wapens aanwezig zijn, maar ze kunnen helpen 
om een gevaarlijke situatie te bevriezen tot de Speciale 
Eenheden aanwezig zijn. Het BBT kan worden ingezet bij 
gevaarlijke huiszoekingen. De leden van het BBT moeten 
verplicht een speciale uniforme opleiding bij de federale 
politie volgen – zo werken alle BBT’s op dezelfde manier. 

10. Ordehandhaving en een cultuur van bestuurlijke 
handhaving

• Georganiseerde criminaliteit, zoals drugsproductie en- 
handel of het witwassen van crimineel geld via legale 
activiteiten is vaak sterk verankerd op het lokale niveau. Het 
is bovendien geen geheim dat bepaalde sectoren zoals de 
horeca of de vastgoedsector gevoeliger zijn voor criminele 
activiteiten dan andere. 

• Vaak zijn die activiteiten gebonden aan bepaalde 
voorwaarden of faciliteiten, zoals het verkrijgen van een 
(omgevings)vergunning, het toekennen van subsidies 
en diens meer. De gemeente kan een cruciale rol spelen 
om te vermijden dat er criminele activiteiten op haar 
grondgebied worden ontwikkeld. Ook binnen kleinere 
gemeenten is het ontwikkelen van een cultuur van 
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bestuurlijke handhaving essentieel. In tegenstelling 
tot in Nederland, staat die cultuur in België nog in de 
kinderschoenen. Een efficiënte bestuurlijke aanpak van 
de georganiseerde misdaad in Nederland heeft tot gevolg 
gehad dat de criminaliteit naar ons land is verschoven. 
Vooral in de grensregio’s merkt men een toename van 
hennepplantages en synthetische drugslaboratoria, net 
zoals de vestiging van criminele motorbendes. 

• Minister van Binnenlandse Zaken Jambon biedt aan 
de gemeenten de nodige juridische en praktische 
ondersteuning via de Regionale Informatie- en 
Expertisecentra (RIEC), die gedurende de huidige 
legislatuur ontwikkeld werden. De gemeente moet actief 
deelnemen aan de binnen haar provincie opgerichte 
RIEC, bijvoorbeeld via de coördinator integrale 
veiligheid binnen de Lokale Integrale VeiligheidCel 
(LIVC) van de TARL.

• Ook al bleef Ternat gelukkig voorlopig gespaard van 
grote misdaaddossiers, toch denken wij dat een aantal 
instrumenten ook voor Ternat nuttig kunnen zijn.

• Preventieve instrumenten - ‘Voorkomen is beter dan 
genezen’:

 Het is cruciaal dat een gemeente weet wie er op haar 
grondgebied woont en wie er activiteiten ontplooit. De 
ervaring leert dat, naarmate de cultuur van bestuurlijke 
handhaving meer ingang vindt, ambtenaren ook meer 
expertise ontwikkelen in het herkennen van verdachte 
patronen en er proactief op kunnen inspelen. 

 Informatievergaring staat centraal. Van een zorgvuldig 
bestuur kan en moet verwacht worden dat het alle 
relevante informatie inwint. De gemeente moet de 
nodige interne en externe procedures ontwikkelen om 
zich – uiteraard binnen de grenzen van de Privacywet 
– maximaal van de nodige relevante informatie te 
voorzien. 

 Zo kan een gemeente via de KBO (Kruispuntbank 
Ondernemingen) openbare informatie raadplegen met 
betrekking tot actieve ondernemingen en rechtspersonen 
(bijv. vestigingseenheden, aandeelhouders, 
jaarrekeningen, eventueel personeelsbestand). Daarnaast 
beschikt de gemeente zelf over heel wat bruikbare 
informatie en data (bijv. het bevolkingsregister, het 
vreemdelingenregister, sociale huisvesting, kadastrale 
gegevens,…). Het is aan de gemeente om de nodige 

structuren op te zetten om al die informatie zoveel 
mogelijk geïntegreerd te beheren. 

• Wij vragen dat de gemeente een coördinator integrale 
veiligheid aanduidt – iemand die zich op een kruispunt 
bevindt en als ‘information broker’ fungeert tussen de 
gemeentelijke diensten, de brandweer en politie, de 
BIN’s en de klachtenambtenaar. Een gestructureerde 
en geïntegreerde benadering van de informatie laat de 
coördinator toe om de prioriteiten en pijnpunten van de 
gemeente te bepalen. Sturing gebeurt op basis van een 
jaarlijkse evaluatie. 

• De gemeente moet haar mogelijkheden maximaal 
benutten om de activiteiten die overlast of 
georganiseerde criminaliteit met zich meebrengen 
aan banden te leggen. Het onderwerpen van bepaalde 
activiteiten aan een vergunning is een beproefd middel. 
Wie een vergunning aanvraagt, moet immers actief 
meewerken aan het verschaffen van de gevraagde 
informatie. Digitalisering kan onze bondgenoot 
zijn, onder andere door de procedure voor een 
vergunningsaanvraag te digitaliseren.

• Reactieve Instrumenten:
 De N-VA ziet ook op het repressieve vlak een grotere 

rol weggelegd voor de lokale besturen.  Rechtbanken 
worden nu al overstelpt waardoor heel wat gepleegde 
feiten niet vervolgd worden (bijv. ‘kleine’ diefstallen, 
overlast, foutparkeren…) maar toch een algemeen 
onveiligheidsgevoel veroorzaken. Samenwerking tussen 
politie en parket blijft hoe dan ook noodzakelijk want de 
strafrechtelijke tussenkomst moet de stok achter de deur 
blijven.

 Een aantal gemeenten heeft in een reglement voorzien 
dat er een combitaks (een belasting op het vervoer van 
personen met een politievoertuig) verschuldigd is in 
geval van openbare dronkenschap, overlast, bestuurlijke 
handhaving, slagen en verwondingen, enzovoort. Heel 
wat van dit soort misdrijven wordt immers geseponeerd 
en door de betaling van de combitaks kan men het 
gevoel van straffeloosheid verminderen.  Bovendien 
heeft de combitaks een ontradend effect.

 Het systeem van de Gemeentelijke Administratieve 
Sancties (GAS) heeft in de praktijk zijn nut al bewezen, 
op voorwaarde dat de sanctie met gezond verstand 
wordt toegepast. GAS maken het mogelijk om strafbare 
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feiten die niet tot de prioriteiten van het parket behoren, 
zoals nachtlawaai of wildplassen, toch te bestraffen. 
Wij willen de weg van de doordachte nultolerantie 
verder bewandelen, absurde GAS moeten we uiteraard 
vermijden. De evaluatie van de bestaande GAS-
reglementering in Ternat is meer dan dringend. 

 Sinds 2014 kan de gemeente ook alternatieve 
maatregelen als GAS opleggen. Zo’n alternatieve 
maatregel kan bestaan uit een gemeenschapsdienst, 
in de vorm van een onbetaalde prestatie van 
maximum 30 uren voor meerderjarigen en 15 uren 
voor minderjarigen. Enerzijds kan het uitvoeren van 
gemeenschapsdienst voor de gemeente bijkomende 
lasten betekenen, maar anderzijds kan het in bepaalde 
gevallen een adequate maatregel zijn om recidief gedrag 
te voorkomen. Iemand die zich schuldig heeft gemaakt 
aan sluikstorten een dag laten meedraaien tijdens 
het ophalen van huisvuil is hier een schoolvoorbeeld 
van. Ook het verplicht volgen van een opleiding kan 
een alternatieve maatregel zijn – net als bemiddeling 
- waarbij de overtreder de mogelijkheid krijgt om de 
veroorzaakte schade te herstellen. 

 Door een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten 
met de procureur des Konings kunnen er in het 
GAS-reglement ook sancties worden opgelegd voor 
zogenaamde gemengde inbreuken die zich voordoen 
als een vorm van openbare overlast. Dat zijn misdrijven 
die opgenomen zijn in het Strafwetboek maar die 
in de praktijk niet vervolgd worden door het parket 
omwille van andere prioriteiten, hoewel ze wel 
degelijk openbare overlast veroorzaken. Met zo’n 
samenwerkingsovereenkomst verbindt de procureur des 
Konings zich ertoe om voor de opgesomde gemengde 
inbreuken geen vervolging in te stellen. Van hun kant 
verbinden de betrokken gemeenten zich ertoe om 
de vastgestelde inbreuken zelf af te handelen. Het 
opzettelijk beschadigen of vernielen van grafstenen of 
monumenten, de overtreding van het boerkaverbod 
of het toebrengen van slagen en verwondingen in de 
openbare ruimte, zijn hier slechts enkele voorbeelden 
van. Sinds 2014 worden ook parkeerovertredingen 
beschouwd als een gemengde inbreuk die beboet kan 
worden met een GAS. Wildparkeren draagt immers bij 
tot het onveiligheidsgevoel van de burgers. 

 Zeer belangrijk in de bestuurlijke handhaving is de 
(systematische) controle dat de door de gemeente 
opgelegde voorwaarden en de wettelijke verplichtingen 
ook effectief worden nageleefd. Zo moet de gemeente 
bijvoorbeeld controleren of de regels inzake de verkoop 
van alcohol aan min-16-jarigen en van sterkedrank 
aan min-18-jarigen door nachtwinkels, op lokale 
fuiven en in de horeca worden nageleefd. Als in 
de exploitatievergunning van een café staat dat er 
bewakingscamera’s moeten zijn, is het aan de gemeente 
om te controleren of dat ook effectief het geval is. Als 
dat niet zo is, heeft de (bonafide) uitbater een bepaalde 
periode om zich in regel te stellen en de camera’s alsnog 
te installeren. 

 Een geïntegreerde aanpak op het terrein is cruciaal. 
Samenwerking tussen de verschillende diensten moet 
het uitvoeren van zogenaamde flex-acties mogelijk 
maken. Naast de lokale politie en het parket kunnen ook 
bijzondere inspectiediensten hieraan deelnemen, zoals 
de inspectiediensten van de FOD Volksgezondheid, de 
FOD Economie, de Wooninspectie, de RSZ-inspectie, 
de Sociale Inspectie, het Federaal Voedselagentschap, de 
Dienst Vreemdelingenzaken. 

• Voorbeelden uit grotere gemeenten of steden kunnen 
een inspiratiebron zijn voor Ternat: 

 Horecazaken in Turnhout worden onderworpen aan 
exploitatievergunning waarbij de uitbater bijkomend een 
aankoopakte of huurovereenkomst van het pand moet 
bezorgen aan de politie, samen met vermelding van de 
geraamde investeringen.

 Berlare en Zele vragen een vergoeding bij 
handhavingsmaatregelen, een wielklem kost 25 euro per 
dag, het bewaren en stallen van bromfietsen, auto’s en 
caravans kost 15 euro per dag.

 Londerzeel, Izegem, Antwerpen en Sint-Katelijne-Waver 
leggen een ‘combi-taks’ op.

 Een zeer succesvol voorbeeld van een gezamenlijke 
aanpak is het Kanaalplan van minister van Binnenlandse 
Zaken Jambon. De feiten leerden dat de Parijse 
terreurcel actief was in tal van illegale activiteiten 
(dealen van drugs, aankoop van wapens, document- en 
paspoortfraude). De gemeente, de politiediensten en 
justitie werken heel nauw samen in het kader van het 
Kanaalplan.
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12 MOBILITEIT

Visie : Vlot en veilig verkeer voor iedereen 

Vlaanderen staat in de � le, de ringwegen 
rond Brussel en Antwerpen slibben 
dagelijks dicht en ook het treinverkeer 
verloopt stroef.  Ternat draagt dagelijks 
de gevolgen van de combinatie van een 
stijgend aantal inwoners en decennia lang 
niet investeren in wegeninfrastructuur.

Het aantal verkeersdoden ligt veel hoger 
dan in onze buurlanden. Daarom moet 
verkeersveiligheid onze topprioriteit zijn 
op het vlak van mobiliteit, ook in onze 
relatief kleine gemeente. We moeten 
investeren in een veilige infrastructuur: 
meer en betere � etspaden, aangepaste 
schoolomgevingen en een weginrichting 
die aangepast is aan het verkeer – 
door een toekenning van de juiste 
wegcategorie. 
In Ternat kunnen we het � leprobleem 

alleen oplossen door op verschillende 
vervoermiddelen tegelijk in te zetten én 
door eindelijk te durven investeren in de 
nodige infrastructuur. De N-VA wil alle 
vervoermiddelen een juiste plaats geven 
in het verkeer rekening houdend met de 
lokale verkeerssituatie en de speci� eke 
mobiliteitsnoden. 

Landelijke gemeenten zoals Ternat zijn 
niet te vergelijken met onze steden op het 
gebied van mobiliteit en zijn vaak
ook sterker op het gebruik van de auto 
gericht. Een vlotte bereikbaarheid 
is belangrijk voor de gemeentekern 
en ook doorgaand verkeer moet 
vlot kunnen doorstromen en - waar 
mogelijk - gescheiden worden van het 
plaatselijk verkeer. Hierdoor kunnen 
we onze schoolomgevingen, pleinen, en 

woonstraten autoluw of lage snelheid 
maken en de auto plaats laten ruimen 
voor de zwakke weggebruiker.

Ook het lokaal ruimtelijk beleid moet 
afgestemd zijn op een goede mobiliteit. 
Ontwikkelingen van commerciële centra 
of diensten die veel mensen aantrekken, 
willen we veel meer voorzien nabij 
knooppunten van openbaar vervoer. 
Bijkomende woningen ontwikkelen 
we hoofdzakelijk in de dorps- of 
stadskernen, dicht bij handel en diensten 
voor voetgangers en � etsers. 

We besteden aandacht aan mensen met 
een verminderde mobiliteit. Heel de 
mobiliteitsketen moet voor iedereen vlot 
bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn. 
We voorzien voor hen in een aangepaste 
infrastructuur (stoepen, voetpaden, 
oversteekplaatsen, bushaltes,…). Ternat 
moet ook veel meer samenwerken met de 
buurgemeenten om grensoverschrijdende 
afspraken te maken. Alle gemeenten 
uit onze vervoersregio moeten 
samenwerken om de mobiliteit in de 
regio voor iedereen te garanderen. 
Mobiliteitsplannen, � etspaden, (vracht)
routes en vervoer op maat moeten over 
de gemeentegrenzen heen bekeken 
worden.

stadskernen, dicht bij handel en diensten 
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1. Meer mensen veilig en comfortabel op de �ets

• Voor de N-VA is de �ets een volwaardig transportmiddel, 
zeker voor de vele verplaatsingen die korter dan 5 kilometer 
zijn. Toch nemen we ook voor die kleine verplaatsingen 
meestal de wagen. Als N-VA zijn we een grote voorstander 
van de uitbouw van een degelijk en kwaliteitsvol 
�etspadennetwerk waarbij het hele �etstraject op een 
comfortabele en veilige manier afgelegd kan worden, van de 
eerste tot de laatste kilometer.

• Dankzij de extra middelen van Vlaams minister van 
Mobiliteit Ben Weyts worden de �etspaden langs 
gewestwegen versneld uitgebouwd en worden gemeentelijke 
�etspaden soms tot zelfs 100% gesubsidieerd.

• Wij willen geen losse �odders meer maar een concreet 
actieplan voor een uitgebreid en goed onderhouden netwerk 
van �etsverbindingen naar en door onze dorpskernen, met 
prioriteiten voor investeringen in de �etsinfrastructuur, met 
een concrete aanpak voor de con�ictpunten, met de nodige 
budgetten in onze meerjarenplannen.  Een zogenaamde 
‘�ets-scan’ van de gemeente moet ons hierbij helpen om zo 
alle pijnpunten in het �etsverkeer bloot te leggen. 

• Bij de inrichting van het openbaar domein houden we 
vanaf nu meer rekening met �etsers en andere trage 
weggebruikers en we willen voldoende beveiligde 
�etsenstallingen en �etsparkings.

• Waar mogelijk willen we toegangen tot scholen autovrij of 
autoluw maken en we gaan leerlingen, scholen en ouders nog 
meer sensibiliseren om de �ets te gebruiken van en naar school. 

• We voeren sensibiliseringsacties over woon-
werkverkeer met de �ets en ijveren voor �etsvriendelijke 
bedrijventerreinen. We willen ook mobiliteitsconvenanten 
afsluiten met de betrokken bedrijven. 

• N-VA wil zeker mee onderzoeken of en waar �etsstraten 
mogelijk en wenselijk zijn.

• Als gemeente willen we meer met de provincie overleggen 
om het lokale �etsverkeer optimaal te laten aansluiten 
op het bovenlokale functionele �etsroutenetwerk en 
op de �etssnelwegen doorheen Vlaanderen. We maken 
maximaal gebruik van de beschikbare provinciale en 
Vlaamse subsidies voor de verdere uitbouw van lokale 
�etsinfrastructuur (Fietsfonds). 

• Rustige straten die parallel lopen met de grote 
verbindingswegen kunnen worden vormgegeven als 

een alternatieve en veiligere �etsroute, daar waar veilige 
�etspaden langs deze wegen niet mogelijk zijn.

• In samenwerking met de lokale middenstand zetten we 
acties op waarbij �etsers in de bloemen worden gezet. 

• De gemeente kan nog meer zelf het goede voorbeeld geven 
door in te zetten op �etsgebruik voor de eigen werking.  Het 
gemeentepersoneel willen nog extra stimuleren om de �ets 
te gebruiken en we zouden zoveel mogelijk (elektrische) 
dienst�etsen willen voorzien.

• Waar mogelijk omarmen we nieuwe technologie om 
ons doel te bereiken. Een mooi voorbeeld vinden we 
het �etsregistratie-beloning systeem van de gemeente 
Bonheiden die hiermee winnaar van de ‘Agoria Smart City 
Award’ werden.  Zij bouwden een �etsregistratiesysteem uit 
en combineerden dat met een origineel beloningssysteem 
i.s.m. Agoria. Alle scholen werden uitgerust met een 
speciale �etsscanner en in het voorwiel van hun �ets 
kregen de leerlingen een gepersonaliseerde chip. Fietsende 
scholieren krijgen een beloning in de vorm van dukaten die 
ze kunnen gebruiken op de plaatselijke kermis. In plaats 
van 12% �etsgebruik bij de schoolgaande jeugd werd zo een 
potentieel opgebouwd van 62% �etsgebruik.

 
2. Veilig verkeer, altijd en overal

• Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit voor de 
N-VA. Het is de bedoeling om te evolueren naar een 
verkeerssysteem dat zoveel mogelijk slachto�ervrij is. 
Er wordt dan ook heel wat ondernomen om het aantal 
verkeersslachto�ers terug te dringen en het aantal 
verkeersongevallen te doen dalen.  Onze Vlaamse ambitie is 
absoluut duidelijk: nul verkeersdoden tegen 2050, gebaseerd 
op de ‘vision zero’. 

• Het nieuwe Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen van 
minister Weyts vormt de basis voor een ambitieus Vlaams 
verkeersveiligheidsbeleid, maar ook op lokaal vlak en zeker 
in Ternat is er qua verkeersveiligheid duidelijk nog heel wat 
werk aan de winkel. 

• We brengen de lokale zwarte punten in kaart en pakken de 
verkeersinrichting daar prioritair aan. Bij elke herinrichting 
en bij alle openbare werken willen we in de toekomst vanaf 
de eerste plannen rekening houden met verkeersveiligheid.

• We maken meer middelen vrij voor sensibilisering en 
verkeersopvoeding. 

Concreet:
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• Door de inrichting van schoolstraten zorgen we voor 
een veilige weg naar school. We gaan ook veel meer 
samenwerken met de buurgemeenten bij het uitwerken 
van veilige �etsroutes van en naar school. De opmaak of 
ontwikkeling van �etskaartjes of apps kan hierbij helpen.

• Het ontwerp van de lokale wegen moet voldoende 
gedragssturend zijn. In plaats van alleen te werken met 
verkeersborden, wegmarkering en belijning zorgen we 
voor een wegbeeld en een inrichting die uitnodigt tot 
aangepast rijgedrag. Straatmeubilair, groeninrichting, 
aangepaste wegverharding of kleuren willen we gebruiken 
om maatoplossingen te kunnen 
aanbieden. 

• In overleg met de politiezone voeren 
we een aangepast snelheidsbeleid: snel 
waar het kan, traag waar het moet.

• We willen eindelijk een aangepast 
handhavingsbeleid. We controleren 
op snelheid, maar ook het 
foutparkeren in Ternat gaan we 
aanpakken, prioritair waar de 
veiligheid van voetgangers en �etsers 
in het gedrang komt! Het GAS-
reglement herzien we onmiddellijk in 
functie van de verkeershandhaving. 

• We willen inzetten op de 
toegankelijkheid van de volledige 
vervoersketen voor minder 
mobiele mensen, met inbegrip 
van de gemeentelijke bushaltes. 
Een ‘knelpuntenwandeling’ samen 
met mensen met een beperking 
of bijvoorbeeld ouderen zal ons 
toelaten om alles in kaart te brengen. 
‘Fietsrondes’ langs de gemeentelijke �etspaden met de 
gemeentelijke verantwoordelijken  van de technische dienst 
zijn een ander middel.

• We organiseren verkeerslessen langs een 
hindernissenparcours waar leerlingen zelf de verkeersregels 
moeten toepassen. Nadien kunnen ze i.s.m. de lokale 
politie de lessen in de realiteit toetsen in de bredere 
schoolomgeving of door de Ternatse dorpskernen.

• Wij willen Ternat net zoals pionier Dilbeek laten aansluiten 
op ‘Route2School’. De nood aan een duidelijk overzicht 

van de veiligste (�ets)routes naar school is zeer groot. 
‘Route2school’ verzamelt data over het verplaatsingsgedrag 
van leerlingen en de mobiliteitsknelpunten in de 
deelnemende gemeenten. Die informatie wordt verwerkt 
in een digitale schoolroutekaart, die men zowel op een 
website als via een smartphone-app kan raadplegen. De 
schoolroutekaart wordt gemaakt voor én door leerlingen. 
Aan de kaart wordt ook een actieplan gekoppeld dat 
oplossingen aanreikt voor infrastructurele aanpassingen, 
verkeersopvoeding, sensibilisering en handhaving. 
Momenteel nemen al meer dan 50 steden en gemeenten aan 

het project deel – wat goed is voor 575 scholen.
• We screenen alle gemeentelijke bushaltes om na te gaan 

hoe men ze toegankelijker kan maken voor mensen met 
een beperking. Slechts 10% van de haltes in Vlaanderen 
is immers toegankelijk voor andersvaliden en de Ternatse 
situatie is vermoedelijk niet veel beter. Dergelijke 
screening gebeurt in samenwerking met De Lijn en 
de geïnteresseerde belangengroepen. De resultaten 
gebruiken we om een concreet plan op te stellen om 
haltes aan te passen. 
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3. Doorstroming vrijwaren en sluipverkeer ontmoedigen

• Een slechte doorstroming van het verkeer op de hoofdwegen 
zorgt voor sluipverkeer, wat op zijn beurt de lee�aarheid 
van onze woonwijken aantast. Daarom moet de gemeente de 
wegennetwerken en de verkeersstromen door de gemeente 
in kaart brengen en actualiseren. Aan de hand van die 
gegevens kan men vervolgens gericht ingrijpen op de 
pijnpunten in het doorgaand verkeer. Het mobiliteitsplan 
voor Ternat is er de voorbije jaren nooit gekomen, dus dat 
wordt voor ons de eerste prioriteit. Inventariseren, meten, 
analyseren, een visie ontwikkelen, een ‘Master Plan’ maken 
voor het hele grondgebied en een concreet actieplan. 

• Het plaatsen van intelligente verkeerslichten, een 
aangepaste weginrichting, het veranderen van wegcategorie, 
maximumsnelheid aanpassen… tot zelfs een extra 
verbindingsweg waar nodig. Wij willen alle opties 
openhouden om de doorstroming op onze gemeentelijke 
hoofdwegen te vrijwaren en om onze dorpskernen 
verkeersluw te kunnen inrichten. 

• Voldoende en tijdig onderhoud van onze wegen, 
vernieuwing en herinrichting waar nodig moet mee 
bijdragen aan een vlotte en veilige verkeersa�andeling. 

• Meten is weten. Bij een Master Plan voor mobiliteit horen 
ook meetgegevens en dus willen wij alle verkeersstromen 
correct in kaart brengen. Enkel en alleen op basis van die 
data kunnen we in samenwerking met de Vlaamse overheid, 
de politiezone en de weggebruikers eindelijk een verbeterd 
mobiliteitsplan opstellen. In de toekomst nemen we dan ook 
beslissingen op basis van objectieve data en niet op basis van 
perceptie of de waan van de dag. 

• Een goede doorstroming op de hoofdwegen ontlast de 
woonstraten. We zorgen voor een optimalisatie van de 
doorstroming en evalueren de voorrangsregeling in Ternat 
die nu alle samenhang en consistentie mist.  Ook extra 
verkeerslichten, afstelling van bestaande verkeerslichten, 
betere bewegwijzering, snelheidsremmende maatregelen, 
NPR camera’s, trajectcontroles of �itspalen kunnen deel 
uitmaken van het pakket maatregelen.

• Snelheidsremmende plateaus horen evenwel niet thuis op 
de hoofdwegen maar zijn functioneel in woonbuurten. 
Woonstraten kunnen alternatieve en verkeersluwe 
�etsroutes vormen. Bij probleemlocaties voor sluipverkeer 
bekijken we zonder taboes mogelijke oplossingen waaronder 

(beperkt) knippen of éénrichtingsverkeer.
• Sluipverkeer willen we ontmoedigen door een gepast en vlot 

alternatief aan te bieden. In samenspraak met de bewoners 
moeten de probleempunten worden vastgesteld en willen 
we een oplossing uitwerken die zowel de rust in de buurt als 
de vlotte bereikbaarheid van de gemeentelijke diensten en 
handel garandeert.

4. Vervoer op maat voor een optimale bereikbaarheid

• Het aanbod van openbaar vervoer is in stedelijke gebieden 
uitgebreider dan in meer landelijke gebieden zoals het 
Pajottenland of Ternat. In landelijke gebieden moeten we 
inzetten op een goede bereikbaarheid met een basisnetwerk 
– via oplossingen die vertrekken vanuit de vraag en niet 
vanuit het aanbod. 

• Als de auto of (elektrische) �ets niet voorhanden is, kan een 
taxisysteem of aangepast vervoer op afroep voor ouderen 
en mindervaliden een alternatief zijn om dat te bereiken. 
Belangrijk is wel dat de haltes van dat basisnetwerk degelijk 
uitgebouwd worden zodat je je �ets en wagen er veilig kan 
laten staan.

• De gemeente is het best geplaatst om de lokale 
vervoersnoden te herkennen en de regie ervan op te nemen. 
Vervoersvraagstukken met een bovenlokaal karakter 
moeten we bovengemeentelijk met onze buurgemeenten 
aanpakken. De gemeente coördineert de organisatie van het 
leerlingenvervoer, het vervoer voor mindervaliden en kan 
dan ook de ontbrekende schakels in het openbaar aanbod 
aanvullen.

• We onderzoeken wat de meest e�ciënte oplossing is voor 
de bestaande lokale vervoersvraag – dit zowel qua comfort, 
wachttijden als kostprijs voor de gebruiker en de gemeente. 
De huidige inzet van belbussen wordt afgewogen tegen 
alternatieven zoals private taxi’s, autodelen enzovoort. 

• Alternatief kan de gemeente buiten de werkuren zelf haar 
wagenpark ter beschikking stellen voor autodelen, in 
samenwerking met organisaties zoals Cambio.

• Voor personen met een mobiliteitsbeperking kan 
de gemeente een systeem van vervoerscheques voor 
aangepast privaat vervoer opzetten. De gemeente moet 
ook voldoende voorbehouden parkeerplaatsen voorzien 
en haar publieke ruimte toegankelijk inrichten met een 
aangepaste infrastructuur (bijv. aangepaste voetpaden, 
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oversteekplaatsen, bushaltes…). De ‘mobiliteitsketen’ moet 
voor iedereen vlot bereikbaar, betreedbaar én bruikbaar zijn. 

• In haar ruimtelijk beleid plant de gemeente nieuwe 
projecten in bij vervoersknooppunten met een goede 
bereikbaarheid, volgens de principes van het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen. De nabijheid van bushaltes, het maken 
van voetgangersdoorsteken en �etspaden, het voorzien in 
parkeerplaatsen voor autodelen, elektrische laadpunten 
: het zijn maar enkele voorbeelden die de mobiliteit 
optimaliseren en die de gemeente als voorwaarde kan 
opleggen aan projectontwikkelaars. 

• We stimuleren combimobiliteit door het inrichten van 
zogenaamde ‘MobiPunten’. Een MobiPunt is een fysieke, 
herkenbare plaats waar de verschillende mobiliteitsfuncties 
op buurtniveau samen worden gebracht: een halte 
voor openbaar vervoer wordt gecombineerd met een 
autodeelplaats, een �etsenstalling, lockers, … maar kan 
ook worden uitgerust met bijvoorbeeld een postbus, een 
infobord, Wi� of andere diensten.  

5. De gemeente is goed toegankelijk dankzij een slim 
parkeerbeleid

• Naast het openbaar vervoer, de �etsers en voetgangers, hee� 
ook de auto een plaats in de stad. Mobiliteit is immers een 
én-én-verhaal zonder betutteling en zonder automobilisten 
te willen wegpesten. Het moet om een combinatie van 
verschillende vervoermiddelen gaan: �ets, auto, bus, tram, 
trein, te voet, … 

• Combimobiliteit is het codewoord. Daar horen ook 
voldoende parkeerplaatsen bij, liefst geconcentreerd bij de 
vervoersknooppunten.

• De gemeente voert een gedi�erentieerd parkeerbeleid in 

functie van een optimale toegankelijkheid: 
 Ze voorziet parkeren voor de langere termijn op iets 

grotere afstand van de handelsvoorzieningen, bij de 
grote mobiliteitsknooppunten (stationsomgevingen, 
busstelplaatsen... ) of op bereikbare randparkings. 

 In onze handelscentra zelf zetten we vooral in op kort 
parkeren. Zo blijven de winkels bereikbaar voor auto’s en 
wordt ook voldoende circulatie gestimuleerd. We voorzien 
laad- en loszones voor leveringen die niet veel tijd in beslag 
nemen. 

 Wij willen vooral ook meer openbare parkings rond (of 
onder) de dorpskernen zodat we onze pleinen eindelijk 
kunnen verfraaien.

 De eigen parkeerbehoe�e van de bewoners moet zoveel 
mogelijk gebeuren op het eigen perceel: stedenbouwkundige 
voorschri�en moeten rekening houden met de parkeerdruk 
zodat zeker de belangrijkste doorgangswegen opnieuw 
rijwegen kunnen worden i.p.v. gratis private parkings.

• Voldoende toezicht en handhaving is cruciaal, iets wat 
Ternat al decennia ontbreekt. Boetes kunnen in het begin 
misschien aanleiding geven tot wrevel bij handelaars en 
klanten maar door goede communicatie creëert men een 
draagvlak voor een eerlijk en duidelijk parkeerbeleid. 
Ook stoepparkeren of hinder aan de schoolpoort of op 
belangrijke doorgangswegen pakken we prioritair aan. 

• Waar ze nog bestaat, wordt de regeling voor beurtelings 
parkeren afgescha� bij de herinrichting van de straten.  Het 
aantal resterende parkeerplaatsen wordt nadien vastgelegd 
en gehandhaafd.

• Tijdens ingrijpende infrastructuurwerken voorzien we 
een veel betere, snellere en gerichtere communicatie naar 
inwoners en verkeersdeelnemers, zowel vóór als tijdens deze 
werken.
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13 WERK

Visie : Lokaal werk, een bron van welvaart voor iedereen  

Werk als he� oom voor sociale cohesie en 
maatschappelijke integratie 
Tewerkstelling is voor ons een he� oom 
voor sociale cohesie en maatschappelijke 
integratie. Als partij zetten we in op ac-
tivering van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. We kiezen hierbij voor 
een evenwicht tussen rechten én plichten 
voor werkzoekenden. Werkzoekenden 
garanderen we het recht op begeleiding, 
opleiding en tijdelijke werkervaring in 
lokale tewerkstellingsprojecten. Tege-
lijk hebben werkzoekenden de plicht 
om positief in te gaan op een passend 
jobaanbod. 

Tewerkstelling is voor ons ook een bron 
van welvaart en welzijn voor de gemeen-
te. Op lokaal vlak brengen we het onder-
wijs en de bedrijfswereld met elkaar in 
contact. Zo maken we onze leerlingen 
bewust van latere jobmogelijkheden 
in de eigen gemeente en/of streek. Tot 
slot brengen we ook ondernemingen en 
potentiële werknemers samen. 

Op lokaal vlak zien we sociale economie 
als een he� oom voor de activering van 
speci� eke doelgroepen. In de eerste plaats 
denken we aan mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt en personen 

met een arbeidshandicap. Voor ons mag 
de sociale economie geen oneerlijke con-
currentie voeren met de reguliere econo-
mie en de tewerkstelling in het normaal 
economisch circuit (NEC) niet verdrin-
gen. Via sociale economie leggen we de 
focus op een maximale doorstroming naar 
het NEC en creëren we kansen voor een 
duurzame tewerkstelling van doelgroep-
werknemers. Voor sommige mensen er-
kennen we de meerwaarde van een warme 
opvang binnen de sociale economie.
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1. Activering door strategische samenwerking met de VDAB

• We pleiten voor een nauwe samenwerking tussen de 
gemeente en de VDAB. Het lokale arbeidsmarktbeleid 
beschouwen we als een partnerschap tussen de gemeente 
en de VDAB, die samen als een overkoepelende 
arbeidsmarktregisseur fungeren. Hierbij gaan we uit van de 
volgende taakverdeling: 

• De VDAB staat in voor de registratie, toeleiding en 
begeleiding van werkzoekenden en is verantwoordelijk voor 
eventuele sanctionering; 

• De gemeente slaat de brug tussen werkzoekenden en 
geschikte, lokale werkplekken en sensibiliseert gebruikers 
rond mogelijke werkinstrumenten.  

• Het strategisch partnerschap tussen de gemeente en de 
VDAB steunt op een accuraat en actueel beeld van de lokale 
arbeidsmarkt. Op basis van objectieve gegevens maken de 
gemeente en de VDAB afspraken over de wijze waarop ze 
werkzoekenden optimaal activeren op weg naar een job in 
het reguliere circuit. Hierbij is er aandacht voor voldoende 
di�erentiatie tussen de relevante doelgroepen. De toeleiding 
en begeleiding van werkzoekenden gaat uit van maatwerk. 

• De gemeente speelt een belangrijke rol in de sensibilisering 
van lokale werkgevers (zelfstandigen en bedrijven) rond de 
verschillende beschikbare werkinstrumenten (bijv. werker-
varingsstage, individuele beroepsopleiding of IBO). Onder 
het stelsel tijdelijke werkervaring (TWE) kunnen werkgevers 
werkzoekenden op verschillende manieren activeren.

 
2. De regierol opnemen voor Wijk-werken

• Op 1 januari 2018 startte in alle gemeenten het Wijk-
werken als een nieuw en laagdrempelig traject naar werk. 
Wijk-werken komt in de plaats van het PWA-stelsel, dat 
op termijn volledig uitdoo�. In eerste instantie vormen 
uitkeringsgerechtigde langdurig werklozen en lee�oners de 
doelgroep van het Wijk-werken. In samenwerking met de 
VDAB neemt de gemeente de rol van regisseur op. 

• De gemeente onderhoudt contacten met potentiële 
gebruikers. 

• De gemeente stelt geschikte, lokale werkplekken ter 
beschikking. 

• De gemeente faciliteert de matching tussen de lokale 
gebruiker en de werkzoekende. 

• Ook binnen de eigen organisatie kan de gemeente 
werkplekken aanbieden. Wijk-werken gee� de gemeente 
de mogelijkheid om werkzoekenden in te schakelen als 
gemeenschapswacht of hen (op piekmomenten) in te zetten 
bij de groen- of technische dienst. 

• Voor de concrete en praktische organisatie hebben 
gemeenten de keuze tussen de volgende mogelijkheden:

• De oprichting van of aanduiding van een bestaande 
rechtspersoon voor gemeenten die 60.000 inwoners of 
minder (mits gemotiveerde aanvraag) hebben; 

• De oprichting van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, op 
voorwaarde dat het werkingsgebied 60.000 inwoners of 
minder (mits gemotiveerde aanvraag) telt; 

• De organisatie overlaten aan de VDAB. 
• Het uitgangspunt is dat er voldoende schaalgrootte moet zijn 

om een optimale invulling van het Wijk-werken te waarborgen. 

3. Lokale tewerkstellingsprojecten realiseren

• Op gemeentelijk niveau maken we werk van lokale 
tewerkstellingsprojecten met de focus op de activering van 
werkzoekenden en lee�oners. 

• De gemeente neemt de rol van regisseur op door die 
doelgroepen te matchen met de speci�eke vraag op de lokale 
arbeidsmarkt. 

• Samen met de VDAB en het OCMW maakt de gemeente 
werk van betere tewerkstellingskansen voor mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De lokale horeca en 
handel in het bijzonder ondervinden vaak problemen om 
personeel te vinden en kunnen kansen bieden aan (jonge) 
werkzoekenden zonder veel werkervaring of -vaardigheden. 

• Daarnaast pleiten we voor een maximale activering van 
lee�oongerechtigden in de gemeente. In het kader van artikel 
60 worden lee�oongerechtigden door OCMW-medewerkers 
actief begeleid naar een passende job op de lokale 
arbeidsmarkt (bijv. de klusjesdienst, poets- en thuishulp). 

4. Onderwijs en bedrijfswereld samenbrengen

• Enerzijds kampen lokale bedrijven vaak met problemen 
om bepaalde vacatures – voornamelijk technische pro�elen 
– in te vullen. Anderzijds zijn leerlingen zich niet altijd 
bewust van de concrete jobmogelijkheden in hun eigen 

Concreet:
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gemeente. Hier zien we voor de gemeente een belangrijke 
rol weggelegd om op lokaal vlak het onderwijs en de 
bedrijfswereld met elkaar in contact te brengen. 

• In overleg met bedrijven en scholen kan de gemeente 
inzetten op een passend aanbod aan lokale leerwerkplekken 
en stageplaatsen. De gemeente kan daarvoor samenwerken 
met de verschillende afdelingen van SYNTRA Vlaanderen. 
Op die manier krijgen leerlingen de kans om vaardigheden 
aan te leren en concrete ervaring op te doen op een 
werkvloer in hun eigen omgeving. Bedrijven maken zo 
kennis met het lokale arbeidsmarktpotentieel en verhogen 
op termijn hun mogelijkheden voor lokale rekrutering. 

• We organiseren bijvoorbeeld een ‘Open Industriedag’ op 
onze bedrijventerreinen en met onze lokale bedrijven. 
Gedurende een halve dag zetten lokale bedrijven hun 
deuren open voor leerlingen uit de derde graad van het 
middelbaar onderwijs. Tijdens de opendeurdag krijgen 
de leerlingen op elk bedrijf een uitgebreide rondleiding. 
Daarnaast stellen één à twee werknemer(s) hun speci�eke 
functie voor aan de leerlingen. Op die manier komen 
toekomstige schoolverlaters rechtstreeks in contact met de 
lokale bedrijven en de speci�eke facetten van een job in 
een bedrijfsomgeving. Bedrijven zetten zich in de kijker en 
maken kennis met potentiële toekomstige werknemers.

• De organisatie van een lokale werkbeurs is een andere 
mogelijkheid. Plaatselijke werkgevers brengen we zo 
in contact met werkzoekenden. De VDAB kan een 
informatiestand voorzien om o.a. CV’s te screenen of 
tips te geven aan de aanwezige werkzoekenden. Naar het 
succesvolle voorbeeld van o.a. Dilbeek betalen werkgevers 
een bijdrage voor een standplaats op de beurs, niet-
commerciële organisaties (OCMW, sociale economie, 
taalopleidingen) nemen gratis deel.

5. Activeren via de lokale diensteneconomie

• In het kader van de lokale diensteneconomie (LDE) zet de 
gemeente in op activering van mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt. 

• De gemeente kan hier als actor optreden door zelf 
initiatieven te ontwikkelen of werkt hiervoor samen met een 
sociale onderneming zoals de vzw IN-Z. Voorbeelden van 
dienstverlening zijn aanvullende thuiszorg, het inrichten 
van een �etsenatelier of het uitbaten van sociale restaurants. 

Op die manier worden werkzoekenden met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt lokaal geactiveerd en krijgen ze 
de kans om opnieuw aansluiting te vinden met een job in de 
reguliere economie. 

• De gemeente kan ook als regisseur optreden door actoren 
in de lokale diensteneconomie en doelgroepwerknemers 
samen te brengen. 

• Via �nanciering kan de gemeente de werking van een LDE-
initiatief ondersteunen en zorgen voor maatschappelijk 
relevante werkplekken. 

• Tal van lokale besturen werken samen met ‘vzw IN-
Z’, de vzw IN-Z bestaat sinds 1996 en is erkend als 
onderneming in de lokale diensteneconomie. Doorheen de 
jaren verbreedde de dienstenwaaier en ondertussen is de 
onderneming uitgegroeid tot een sociale dienstverlener voor 
jong en oud. Het dienstverleningsaanbod omvat onder meer 
poets-, kook- en strijkdiensten, seniorenoppas, persoonlijke 
assistentie en preventieve gezinsondersteuning. IN-Z werkt 
samen met verschillende lokale besturen uit Antwerpen, 
Limburg en Vlaams-Brabant. 

6. Samenwerken met maatwerkbedrijven

• Onder de term maatwerkbedrijven vallen alle ondernemin-
gen die doelgroepwerknemers tewerkstellen in de sociale 
economie. In veel gemeenten vormen maatwerkbedrijven 
belangrijke lokale werkgevers. Ze spelen een grote rol in de 
tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap en/of 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

• We beschouwen maatwerkbedrijven als een belangrijke 
activeringshe�oom voor de lokale bevolking. De 
focus ligt voor ons op een maximale doorstroming van 
doelgroepwerknemers naar het normaal economisch 
circuit en het creëren van duurzame tewerkstelling voor 
doelgroepen. 

• De gemeente kan al dan niet in samenwerking met 
buurgemeenten inzetten op lokale sociale tewerkstelling 
door bepaalde taken (de groendienst, het poetsen 
van gebouwen, de catering,…) uit te besteden aan 
maatwerkbedrijven. We pleiten ervoor om enkel die 
taken uit te besteden die geen concurrentie vormen met 
het normaal economisch circuit. Bij de aanbesteding van 
opdrachten geven we zowel aan private bedrijven als aan de 
sociale economie de kans om hierop in te tekenen.
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14 VRIJE TIJD 

Visie : Vrije tijd vormt mee de gemeenschap  

Van een gemeente een gemeenschap 
maken, dat is voor de N-VA de echte 
uitdaging. Het belang van het sociale 
weefsel in buurten en wijken kan niet 
onderschat worden. Een gemeente, wijk 
of buurt die aan elkaar hangt zet dingen 
in beweging, hee�  bewoners die mekaar 
aanspreken bij problemen, zorgt voor 
de nodige sociale controle, vergroot het 
veiligheidsgevoel en zorgt uiteindelijk 
voor gelukkigere en gezondere bewoners.

Wat mensen in hun vrije tijd doen, kan 
perfect bijdragen aan de versterking van 
deze sociale cohesie. Denk maar aan het 
verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, de 
buurt- en wijkwerking, de jeugdwerking 
en het culturele en sportieve aanbod 
in de gemeente. Allemaal ideale en 
noodzakelijke bouwblokken om mensen 
bij elkaar te brengen en hun banden te 
versterken.

Ternat hee�  een rijke culturele traditie 
met een sterk uitgebouwde sector vrije 
tijd, en die traditie willen wij binnen de 
budgettaire ruimte van onze gemeente 
behouden en koesteren.

82 I
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1. Bruisend verenigingsleven met gerespecteerde 
vrijwilligers en een sterke buurtwerking

• Het verenigingsleven speelt een belangrijke rol in het 
versterken van het sociale weefsel. Het individu ontleent 
er een belangrijk deel van zijn identiteit aan. Een bewoner 
wordt burger door zich in te zetten voor de gemeenschap. 
Dat hee� een positieve impact op tolerantie, vertrouwen en 
politieke interesse. De N-VA wil het verenigingsleven dan 
ook alle kansen geven om zich maximaal te ontwikkelen. 

• Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de werking van vele 
organisaties en verenigingen. Zij verdienen dus het volste 
respect en de ondersteuning die Ternat hen ook vandaag al 
biedt. 

• Sterke buurten en wijken zijn de basis van een gelukkige 
lokale gemeenschap. De cohesie binnen buurten en wijken 
bevorderen is daarom erg belangrijk, daarom blijven we 
wijk-, buurt- en straatfeesten stimuleren. 

• Het verenigingsleven wordt ondersteund met infrastructuur, 
logistieke steun en informatiedoorstroming via 
gemeentelijke kanalen.  Wij willen ook een evaluatie 
en indien nodig een herziening van het bestaande 
subsidiereglement. 

• Via het verenigingsleven leren we jongeren competenties 
voor het leven aan. We ondersteunen verenigingen in 
hun expertise bij begeleiding van jongeren door hen de 
nodige informatie te leveren over hoe ze jongeren kunnen 
begeleiden zonder te betuttelen. Zo leren we onze jongeren 
discipline, ondernemerschap en organisatietalent aan. 

• Gemeenten en OCMW’s gaan actief op zoek naar 
vrijwilligers. 

• De gemeente werkt constructief samen met het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk. 

• Kwaliteitsvolle speelpleinwerking en sportkampen zijn een 
evidentie in de gemeente. 

2. De gemeente ondersteunt als partner

• De N-VA wil optreden als katalysator van initiatieven 
en niet per se als trekker. Als ondersteuner en partner in 
plaats van als degene die alles tot in de puntjes bedenkt en 
uitwerkt. De burgers en hun verenigingen zijn zelf immers 
de beste en creatiefste producenten. 

• Via adviesraden houden we het contact met het 

verenigingsleven en behouden we transparantie over 
doelstellingen en budgetten. We erkennen de netwerkfunctie 
van adviesraden en gaan met hen in dialoog over ‘vrije tijd’ 
in de gemeente. 

• We erkennen het toenemende belang van losse, tijdelijke 
structuren. We evolueren mee met deze trend. Ook met hen 
gaan we in dialoog. We gaan hierbij projectmatig te werk, 
bvb. per wijk of per thema. 

• We treden op als netwerkondersteuner door verenigingen 
en initiatieven met de vaste (adviesraden) en losse 
structuren in contact te brengen. 

• We staan ook �nancieel open voor nieuwe initiatieven. 
Bijvoorbeeld door �nanciële middelen te verschuiven naar 
impulssubsidies waarmee we tijdelijke projecten kunnen 
ondersteunen.

• We voorzien een vrije tijdsloket of toch minstens een 
ambtenaar die aanvragen en administratie eenvoudig, 
duidelijk en liefst elektronisch kan a�andelen. 

• In subsidiereglementen koppelen we subsidies aan kwaliteit. 
We streven naar een uniform, eenvoudig én begrijpelijk 
subsidiereglement voor alle Ternatse verenigingen.

• Door verschillende gemeenten in Vlaams-Brabant 
wordt bijscholing van begeleid(st)ers intergemeentelijk 
gesubsidieerd. Ook Ternat kan (veel) meer samenwerken 
met de buurgemeenten.

• We kunnen jeugdbewegingen belonen of materiaal ter 
beschikking stellen bij het opruimen van zwerfvuil.

3. Sport voor allen

• Sport is erg belangrijk als sociaal bindweefsel. Maar 
daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat iedereen kan 
participeren. De interacties binnen een sportclub 
bevorderen de sociale integratie in de lokale gemeenschap. 
Dat kan door zelf mee te sporten, maar ook door je als 
vrijwilliger te engageren binnen een sportclub. 

• De N-VA wil daarom een aangenaam sportklimaat 
creëren waarbinnen sport zijn sociale, gezondheids- en 
gemeenschapsbevorderende rol kan spelen. 

• De gemeente moeten mee een regierol opnemen om zoveel 
mogelijk Vlamingen te stimuleren, activeren en begeleiden 
tot een kwaliteitsvolle sportbeleving in hun omgeving. 

• We ontwikkelen een coherente visie en beleidsplan over het 
lokale sportgebeuren en we voeren dit ook daadwerkelijk 
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uit. Een goed plan is maatwerk en is dus afgestemd op de 
noden van de gemeente en haar inwoners. 

• Een sterk sportbeleid laat niemand achter. Daarom zetten 
we iedereen aan tot levenslang sporten en bewegen. We 
hebben aandacht voor zowel de geëngageerde sporters, 
de niet-sporters als de sportkansarmen en dit binnen alle 
lee�ijdsgroepen. Gerichte activiteiten naar bepaalde van 
deze doelgroepen kunnen hen over de streep trekken of uit 
hun isolement halen. We streven zo naar een ambitieuze 
‘�theidsnorm’ voor de burger. 

• We zorgen voor een veilige en gezonde sportbeoefening, 
waarbij de integriteit van de sport en de sporters op elk 
niveau worden gevrijwaard. 

• We voeren een doordachte sportpromotiestrategie om de 
‘sport-voor-allen’-boodschap op een e�ectieve en e�ciënte 
manier over te brengen. We doen op een innovatieve en 
creatieve manier aan sportpromotie om zo elke burger te 
bereiken. Ook de sociale media worden hiervoor ingezet. 

• We bieden een actuele en overzichtelijke inventaris van het 
lokale sportaanbod aan. 

• Toegankelijkheid van de gemeentelijke sportfaciliteiten 
en sociaal aanvaardbare tarieven voor zelf georganiseerde 
activiteiten zijn belangrijke aandachtspunten in een ‘sport-
voor-allen’-beleid. 

• We moedigen initiatieven aan rond sport op het 
werk. We denken daarbij in de eerste plaats aan het 
gemeentepersoneel. Een wandel- of �etsvergoeding of een 
dienst�ets zijn mogelijkheden. Maar deze samenwerking 
tussen sport en economie kan nog verder gaan. Zo 
moedigen we lokale bedrijven aan om hun werknemers aan 
het sporten of op de �ets te krijgen. 

• We brengen anderstaligen via sport het Nederlands bij door taal-
begeleiding van anderstalige sporters en ouders met de klem-
toon op taalverwerving van het Nederlands in een sportcontext.

4. Breed gedragen, kwaliteitsvol en professioneel

• De gemeente is niet de enige verantwoordelijke voor het 
lokale sportaanbod. Er zijn talloze sportclubs die veel meer 
betekenen voor het sportweefsel in de gemeente dan het 
gemeentebestuur. Het is daarom belangrijk hun kennis 
en expertise te valoriseren en hen bij het beleid en de 
uitvoering ervan te betrekken. We streven zo naar een breed 
gedragen en kwalitatief sportbeleid en -aanbod. 

• We gaan voor een geoliede samenwerking tussen alle lokale 
sportactoren binnen de gemeente. De sportdienst neemt 
de regierol op om via de sportraad een netwerk te creëren 
vanuit een goed uitgewerkte visie. 
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Samen gaan we 
voor Ternat
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• Via deze samenwerking zorgen we ervoor dat blinde 
vlekken in het aanbod worden weggewerkt. Ook creëren 
we zo een aanbod op maat, waarbij iedereen een sport 
kan terugvinden die bij hem of haar past, zowel in een 
georganiseerde als in een licht-georganiseerde context. 

• We focussen onze subsidiereglementen op kwaliteit, 
jeugdopleiding en professionele omkadering. Versnippering 
trachten we te vermijden en we stimuleren samenwerking of 
samengaan van lokale sportclubs.

5. Infrastructureel top
 
• Zonder de juiste infrastructuur kunnen mensen niet op 

een kwalitatieve manier aan sport doen. Daarbij vinden 
wij een middelmatige infrastructuur niet voldoende. Onze 
infrastructuur moet top zijn. Ternat moet nog meer inzetten 
op intergemeentelijke samenwerking, als kleine gemeente 
kan je immers niet alles op je eentje aanbieden. 

• We investeren in een gemeentelijk sportinfrastructuurbeleid 
waarbij we aandacht hebben voor het ondersteunen van 
of het zelf ontwikkelen en onderhouden van de nodige 
sportfaciliteiten in de eigen gemeente. Hierdoor moet elke 
inwoner in de directe omgeving gebruik kunnen maken van 
zowel indoor- als outdoorsportinfrastructuur. 

• Ons sportinfrastructuurbeleid is doordacht en planmatig. 
We werken daarom samen met de omliggende gemeenten 
voor die sporten (een zwembad, een bmx-parcours… ) die 
niet in elke gemeente een eigen infrastructuur behoeven. 

• We zetten in op een multifunctioneel gebruik van onze 
infrastructuur: voor verschillende sporten, maar ook voor 
evenementen buiten de sportsector (bvb. een rommelmarkt 
of optreden in de sporthal).

• Naast de klassieke georganiseerde sportvormen die in 
sporthallen, zwembaden of op grasvelden worden beoefend, 
kent de licht-georganiseerde sport de laatste jaren een 
sterke groei. Ook voor die nieuwe sportvormen hebben 
we aandacht. Denk maar aan een verlichte Finse piste, 
parcours, skateterreinen … of simpelweg het sport- en 
beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. 

• We maken werk van de maximale toegankelijkheid 
van de aanwezige infrastructuur door te investeren in 
renovatie en door te bemiddelen bij het openstellen 
van privé-infrastructuur voor het grote publiek.  
Het subsidiereglement kan aangepast worden om 

sportverenigingen die actief zijn op private terreinen 
eveneens in aanmerking te laten komen voor een 
infrastructuursubsidie.

6. Cultuur dicht bij de mensen

• Cultuur brengt mensen samen en draagt bij tot hun 
verbondenheid. Omdat steden en gemeenten zich als 
bestuursniveau het dichtst bij de mensen bevinden, zijn 
zij het best geplaatst om de lokale culturele dynamiek en 
creativiteit op te pikken en te stimuleren. Cultuur wordt 
immers best niet opgelegd vanuit een hoge ivoren toren, 
maar is toegespitst op waar de mensen echt van houden en 
interesse in tonen. 

• Cultuur vormt mee onze identiteit. Daarom is participatie 
van de mensen zeer belangrijk: we brengen de mensen niet 
alleen naar cultuur, we brengen ook cultuur naar de mensen.

• De culturele programmatie wordt opgesteld samen met 
de lokale cultuurgemeenschap. Hierbij gaan we zowel 
voor brede voorstellingen als voor doelgroepgerichte 
voorstellingen op maat van de lokale gemeenschap. 

• De Ternatse bib is een mooi voorbeeld van de nieuwe 
moderne bibliotheek en wij willen dit beleid dan ook 
verderzetten.

 Bibliotheken evolueren naar ontmoetingsplaatsen en 
kennis- en informatiecentra waar iedereen kan binnenlopen 
en gebruik maken van wat de bibliotheek te bieden hee�, 
fysiek en digitaal. De bibliotheek is een ontmoetingsplaats 
om te studeren, te lezen, te debatteren, cursussen te volgen, 
tentoonstellingen te bezichtigen, … 

 We maken van de bibliotheek een actieve partner wat 
betre� leesbevordering, (cultuur) informatieverspreiding en 
cultuurparticipatie. 

• De N-VA wijst op het belang van schoolvoorstellingen en 
van de culturele invulling van het schoolprogramma als 
middel om cultuur en kunst begeleid te introduceren bij 
kinderen en hen ervan te laten proeven. 

• We zorgen voor een centrale en gecoördineerde promotie en 
communicatie van het cultuuraanbod. Het gemeenteblaadje 
en de gemeentewebsite zijn maar twee mogelijkheden 
hiervoor. 

• Wij vinden kunst in de openbare ruimte een belangrijk deel 
van een lokaal laagdrempelig kunstenbeleid. Kwaliteit staat 
hierbij voorop. We streven naar excellentie in plaats van 
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middelmatigheid. Kunst moet passen in de omgeving en er 
niet mee vloeken. 

• We houden het “dicht-bij-huis” principe steeds in het 
achterhoofd. Het kan niet de bedoeling zijn om voor elke 
cultuurbeleving de trip naar een grote stad te moeten 
maken. Een lokaal cultuurbeleid is dus belangrijk. 

7. Complementair cultuuraanbod

• Ook hier speelt Ternat vandaag al een voortrekkersrol.  
Een gemeente kan en hoe� niet alles zelf aan te bieden. 
Het lokale cultuurbeleid moet oog hebben voor wat er in 
de ruimere regio gebeurt. We bundelen de krachten met 
omliggende gemeenten om een hoogstaander en vollediger 
aanbod te voorzien. Zo krijgen we een divers aanbod van 
podium-, literaire, beeldende kunsten en vorming. 

• Ook in Ternat is er heel wat cultureel talent aanwezig. De 
gemeente hoe� dus zeker niet alles zelf te doen. Het is net 
de kunst om een omgeving te creëren waarin de lokale 
kunstenaars en culturele verenigingen hun talenten zelf het 
best kunnen laten zien. 

• We voorzien de nodige basisinfrastructuur en professionele 
logistieke en administratieve ondersteuning. 

• We gaan in intergemeentelijk overleg om het aanbod zo 
divers en volledig mogelijk te maken, zowel op vlak van 
infrastructuur als programmatie. 

• Culturele beleidsplanning is sowieso een oefening in 
re�ectie, inspraak, gedragenheid en afstemming. De 
gemeente treedt hierbij op als coördinator. 

• We benutten de culturele infrastructuur optimaal. 
• Voor lokale kunstenaars en kunstinitiatieven voorziet de 

gemeente gelegenheden om hun werk te tonen aan de lokale 
gemeenschap.

• We ondersteunen lokale initiatieven eventueel �nancieel, 
maar zorgen vooral voor een administratief eenvoudig en 
digitaal éénloketsysteem. 

• Een voorbeeld zijn de open podium avonden die Dilbeek 
organiseert waarbij de gemeente tijdens de zomermaanden 
op de binnenkoer van de kasteelhoeve in het centrum een 
groot podium, een bar en andere logistieke ondersteuning 
ter beschikking stelt van verenigingen, buurtcomités, 
vriendengroepjes, jong en oud om er een avondvullende 
activiteit te organiseren. De volledige opbrengst gaat naar de 
organisator. 

8. Cultuur traditioneel en creatief

• Onze Vlaamse steden en gemeenten hebben een rijke 
culturele traditie. Die is erg waardevol en moeten we 
koesteren. Elke gemeente hee� wel zijn eigen verhaal en 
gebruiken. We zorgen ervoor dat deze niet verloren gaat. 
Ook in Ternat zijn er een heleboel culturele organisaties 
en ensembles die doorheen de jaren sterk in de lokale 
gemeenschap zijn geworteld en mee de lokale identiteit 
kleuren. 

• Cultuur staat per de�nitie gelijk met creativiteit. Ter plaatse 
blijven trappelen is dus geen optie. Daarom geven we ook 
alle kansen aan wat de digitale revolutie kan betekenen voor 
ons cultuuraanbod. Nieuwe, frisse ideeën zijn erg belangrijk 
naast de gevestigde waarden. 

• We besteden zowel aandacht aan het klassieke 
georganiseerde culturele verenigingsleven als aan nieuwe 
vormen van cultuur en gemeenschapsinitiatieven. Het 
gemeenschapsvormende element is erg belangrijk. 

• We benaderen de infrastructuurproblematiek op een 
creatieve manier. Denk maar aan herbestemming van 
bestaande gebouwen (oude bioscoopzalen of kerken), 
clusteren van publieke dienstverlening, infrastructurele 
samenwerking met (kunst)onderwijs.

• Daarnaast moet er ook oog zijn voor ons cultureel erfgoed 
dat in ere dient gehouden worden.

• De N-VA benadrukt het belang van de Vlaamse 
amateurkunsten en volkstradities: onze fanfares, 
harmonieën, koren, dansgroepen, amateurtoneel, … 
staan al vele decennia in het hart van de cultuurbeleving 
van vele burgers. Voor hen voorzien we in een speci�eke 
ondersteuning.
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