Programma GroenRood 2018
Beste inwoner van Deinze, in het land van Nevele,
Dit is een korte versie van het programma van GroenRood voor de verkiezingen van 14
oktober 2018.
10 thema’s die elk 1 minuut van jouw tijd vragen om ze grondig te lezen. Wil je meer
informatie over een bepaald thema? Raadpleeg dan het uitgebreid programma op onze
website www.groenrood.be of stuur ons een mailtje info@groenrood.be
GroenRood wil mensen écht gelukkig maken. Ons programma voor Deinze, in het land van
Nevele, is doordrongen van de drie kernwoorden waar wij voor gaan: gezonder, menselijker
en eerlijker.
Onze missie.
GroenRood heeft veel ideeën voor een groenere en meer sociale samenleving. Wij leggen de
inwoners van Deinze, in het land van Nevele een programma voor dat garandeert dat er
verder geïnvesteerd zal worden op een slimme manier en met duidelijke prioriteiten. Daarbij
houden we rekening met onze basisprincipes van een natuurlijke, milieu- en
energievriendelijke stad waarbij ruimtelijke ordening rekning houdt met de draagkracht van
de stad.
Deinze moet een sociale stad zijn, waar de sociaal zwakkeren geholpen worden om sterker te
worden. GroenRood zet ook in op een veilig mobiele stad waar we sterke ideeën hebben om r
weer vlot door het verkeer te raken, maar waarbij voor ons de veiligheid van voetgangers en
fietsers prioritair moet blijven. Tot slot willen wij ijveren voor een Deinze met een ziel, waar
vrijwilligers en verenigingen de waardering krijgen die ze verdienen en waar het goed is om
samen te leven. Wij wensen u een menselijk, eerlijk en gezond Deinze!
Samen gaan we voor een groen en sociaal Deinze en Nevele.
Vriendelijke groet,

Peter Parmentier
Voorzitter GroenRood DeinzeNevele
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1. Mobiliteit.
Er komen meer, betere en veiligere
fiets - en voetpaden. Iedere straat in de
fusiestad is aangepast op maat van de
fietsers.

We stemmen de mobiliteitsplannen van
Nevele en Deinze op elkaar af.

GroenRood kiest resoluut voor het STOP-principe. Het stadsbestuur geeft zelf het goede
voorbeeld door geen enkele dienstverplaatsing in de eigen stad met de wagen te doen. We
herstellen de trage wegen in ere en bakenen nieuwe trage wegen af waar nodig.
Fietsers in onze stad kunnen rechtsaf slaan door rood licht, krijgen vierkant groen op de
kruispunten, wachttijdvoorspellers aan de verkeerslichten en meer overdekte fietsplaatsen.
Wij willen autodelen verder stimuleren en ook nieuwe vormen van de deeleconomie
stimuleren, zoals fietsdelen, fietskardelen, etc.
Elke deelgemeente krijgt minstens 1 bus per
uur naar Gent en naar Deinze, ook in het
weekend. Waar mogelijk komt een eigen
bedding voor het openbaar vervoer.
Voor het centrum van Deinze werken we ons
lussensysteem verder uit om het verkeer
vlotter en veiliger te laten verlopen. Het
omkeren van de rijrichting in de
Tolpoortstraat is noodzakelijk om het verkeer
in de Guido Gezellelaan, langs de scholenroute, te ontlasten. Een grote ring rond Deinze
heeft geen zin omdat het meeste verkeer bestemmingsverkeer is. Enkel waar zeer lokaal het
vele doorgaand verkeer uit een deelgemeente gehaald kan worden door een beperkte
ringweg, willen we dit eventueel overwegen. Hierbij denken de aan een beperkte ring rond
Nevele.
Sluipverkeer door woonwijken is een groot probleem, zowel in Nevele als in Deinze.
Sommige straten die als doorgangsweg gebruikt worden door sluipverkeer moeten
aangepast worden met verkeersremmers of afgesloten voor doorgaand verkeer.
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Sociale
belastingen.
GroenRood wil de
belastingen socialer
maken door de
opcentiemen (belasting
op eigendom) te
verhogen en de
personenbelasting
(belasting op arbeid)
evenredig te verlagen.
Indien nodig kan er nog
een sociale correctie
komen voor
eenoudergezinnen en
gepensioneerden die
lang spaarden voor een
eigen woning en geen
arbeidsinkomen meer
hebben.

Forfaitaire belastingen,
zoals de algemene
belasting voor gezinnen
in Nevele, willen we
afschaffen omdat ze
voor armen een reële
last betekenen en voor
rijken slechts een
habbekrats. Wie het
leefmilieu belast,
betaalt daarvoor een
belasting. Bijvoorbeeld
via een belasting op het
verspreiden van
reclamedrukwerk
(papierverbruik) of een
sturende belasting op
leegstand
(ruimtebeslag).

2.
Een financieel gezonde stad voor de
huidige en toekomstige generaties.

GroenRood weigert mee te gaan in de blinde
investeringen die enkel het prestige verhogen maar de
bevolking weinig teruggeven. De voorbije investeringen in
Deinze 2020 brengen torenhoge kosten met zich mee. Het
is vaak veel duurzamer om bestaande gebouwen te
vernieuwen of te renoveren. Er moet dan immers veel
minder nieuw materiaal gebruikt worden. Renovatie gaat
ook uit van de sterkte en de kracht van de bestaande
gebouwen en behoudt zo de eigenheid van een gebouw.

In aankoopbestekken willen we rekening houden met de
kost over de totale levensduur van een product en niet
enkel met de aankoopkost. GroenRood wil dat kleinere,
lokale bedrijven gemakkelijker een offerte kunnen
plaatsen.

We kiezen voor uitgebreide participatie van burgers voor
projecten in hun buurt. Via wijkbudgetten ondersteunen
wij actief burgerinitiatieven die een duidelijk positief effect
hebben op de buurt.

[Zijbalken zijn ideaal om
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3. Samen besturen, met échte participatie van de bevolking.
Het is belangrijk dat de klassieke politieke organen hun werk goed kunnen doen, maar
tegelijk willen we ook de burgers sterker betrekken bij het beleid.
Wij willen de bestaande adviesraden veel nauwer betrekken bij het beleidsvoorbereidend
werk van het schepencollege en de gemeenteraad. De gemeenteraad is een
publieksvriendelijke vergadering en inwoners mogen geen moeite ondervinden bij het
opvragen van informatie.
We zetten in op ruimte voor actieve burgers die echt betrokken worden bij beleid van in het
begin. Dus niet enkel meer hoorzittingen, waar burgers louter geïnformeerd worden over
een project dat al vrijwel in kannen en kruiken is. Voor sommige projecten laten we burgers
zelf beslissen over een deel van het lokale budget, met een burgerbegroting.
Wij willen burgerpanels. Bij het begin van de legislatuur wordt een groep burgers uitgeloot
die jaarlijks aanbevelingen doet aan de gemeenteraad en het College van Burgemeester en
Schepenen.

Wij kiezen radicaal voor een dienstverlening in elke deelgemeente. Iedere deelgemeente
krijgt zijn “regisseur”. Deze regisseur kent de noden van de deelgemeenten en kan daarop
het aanbod afstemmen. We garanderen dat de banden tussen de regisseur en de
deelgemeente voldoende nauw zijn. Het aanbod aan dienstverlening per deelgemeente
geldt zeker voor de welzijnsmateries. Dit kan aangeboden worden via mobiele teams of
ingebed worden in de gemeenschapszalen per deelgemeente.
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4. Natuur en milieu.

Meer toegankelijke natuur in de stad en de
dorpscentra.
Jaarlijks komen er 2000 bomen langs wegen en in wijken bij. In elke deelgemeente komt
minstens één openbaar park. Bij elke nieuwe verkaveling of nieuw industriegebied wordt
voorzien in minstens 10% publiek toegankelijke groenblauwe infrastructuur.
Groenrood zet volop in op een duurzaam groenbeheer. Er worden enkel inheemse bomen
en planten geplant. Streekeigen plantgoed krijgt altijd voorrang. De lokale inwoners worden
betrokken bij het inrichten van openbaar groen. We gaan respectvol om met onze dieren en
zorgen ervoor dat hun welzijn niet in gevaar komt. GroenRood wil sociaal zwakkere mensen
steunen met een tegemoetkoming bij noodzakelijke dierenartskosten.
Iedere deelgemeente krijgt een hondenspeelweide
met 2 afgescheiden pleinen voor grote en kleine
honden. We voorzien in een dierenbegraafplaats of
strooiweide op het grondgebied van de fusiestad.
GroenRood wil boeren die diervriendelijk werken
ondersteunen. Biologische veehouderij wordt
gestimuleerd.

Als lokaal bestuur willen wij een actieve samenwerking aangaan met de bestaande natuuren milieuverenigingen. We voorzien in een aantal nieuwe initiatieven zoals een zadenbib, die
gratis zaden ter beschikking stelt. In ruil daarvoor kan de ontlener zelf zaden oogsten en
deze terug binnen brengen.
Op nieuwe speelplekken hoeven geen peperdure
speeltuintoestellen te staan, maar we zetten in
op avontuurlijk speelgroen. Groenrood wil volop de
kaart trekken van de grote natuurgebieden die onze
gemeente rijk is. We willen jaarlijks per inwoner
minstens 1 m² natuurgebied bij creëren.
We zorgen ervoor dat we de Europese kaderrichtlijn
water halen. Dat betekent dat tegen 2027 95% van de gezinnen aangesloten is op het
rioleringsnetwerk. Een straat kan enkel vernieuwd worden als ook de riolering tegelijkertijd
wordt aangepakt.
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5. Klimaat en energie.
We ondertekenen het tweede
Burgemeestersconvenant en stellen een lokaal
klimaatplan op. De doelstelling is om tegen 2030
minstens 40% minder CO2 uit te stoten. Deinze
wordt klimaatneutraal tegen 2050.
We organiseren samen met buurgemeenten of via een intercommunale groepsaankopen
voor klimaatvriendelijke producten, zoals elektrische fietsen.
Naast een beleid om de klimaatverandering af te remmen, zetten we ook in op maatregelen
die de gemeente voorbereiden op de nadelige gevolgen van
klimaatverandering ('klimaatadaptatie'). We houden ruimte vrij voor groen en gebruiken
zoveel mogelijk waterdoorlatende oppervlakten bij nieuwbouw.
We creëren bijkomende ruimte voor water en buffers door slimme (her-)aanleg van
openbare domeinen, we vergroenen (o.a. met groendaken en gevelgroen) en ontharden
door bestaande verharding te verwijderen of waterdoorlatend te maken. Daardoor kan
water gemakkelijker infiltreren. en krijg je verkoeling, extra waterberging, CO2- opslag én
meer biodiversiteit.

Onze grootste ambitie? Binnen de eigen
gemeentelijke diensten en het eigen
patrimonium, klimaatneutraal zijn
tegen 2030.

We voeren binnen de gemeente
een energiezuinig beleid, met als
ambitieus doel om binnen de eigen
gemeentelijke diensten en het
gemeentelijk patrimonium tegen
2030 volledig klimaatneutraal te zijn.

We geven financiële steun voor energiebesparingswerken aan scholen, jeugdlokalen en
buitenschoolse kinderopvang, gekoppeld aan sensibilisering bij de kinderen.
We moedigen investeringen in (kleinschalige) decentrale energieopwekking zoals zonneinstallaties en windenergieprojecten aan. We leggen bij nieuwe
windenergieprojecten burgerparticipatieve en coöperatieve voorwaarden op, inclusief
investeringen in landschapsinrichting.
Deinze vraagt aan IVM om te onderzoeken waar afval dat niet meer hergebruikt kan worden,
gerecycleerd en gevaloriseerd kan worden in plaats van enkel te verbranden.
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6. Sociaal beleid en zorg: een inclusief, toegankelijk & buurtgericht
Deinze.
We brengen de zorg naar de deelgemeenten. Het ‘mobiel lokaal dienstencentrum’ maakt
voor zijn functies gebruik van bestaande gebouwen in de deelgemeenten. We werken met
ervaringsdeskundigen in armoede om de dienstverlening beter af te stemmen op de noden.
De kerntaak van het sociaal beleid is
het garanderen van het recht op een
Publieke zorg wordt niet afgebouwd!
menswaardig bestaan. We geven
mensen kansen op een degelijke
woning, een aangepaste job, vrijetijdsparticipatie via de UITpas… Op financieel vlak voorzien
we een aanvullende toelage waarbij het gezinsinkomen wordt vergeleken met het niveau
van de budgetstandaard. Dit is het wetenschappelijk berekende bedrag dat een gezin nodig
heeft om op een minimaal aanvaardbare manier te kunnen participeren aan de samenleving.
We streven naar een weerspiegeling van de lokale samenleving, met ons eigen
diversiteitsplan. Er zijn op dit moment al veel
vrouwen aanwezig op sleutelposities in de
gemeentelijke administratie. We gaan hierin verder
door gendergelijkheid in onderwijs,
verenigingsleven en sport te stimuleren.
We zorgen voor een warm onthaal voor
asielzoekers. In tijden van verhoogde nood zorgen
we in overleg met Fedasil voor extra
opvangplaatsen. Buddy’s helpen o.a. bij het vinden
van een woonst of job en bij het toegang vinden tot
het vrijetijdsaanbod.
Elke inwoner verdient een gelijkwaardige toegang tot de gezondheidszorg. We werken
daarvoor met het 'breed geïntegreerd onthaal’. Er is regelmatig overleg met de huisartsen
en apothekers. Het algemeen ziekenhuis is een grote troef voor onze stad. We stimuleren
alle inwoners om gebruik te maken van het aanbod om ziektes vroegtijdig op te sporen. In
de geestelijke gezondheidszorg steunen we initiatieven zoals het overkop huis en
buddywerkingen.
We integreren het Noord-Zuidthema in alle bestaande stedelijke evenementen en
initiatieven. We besteden 0.7% van het budget aan ontwikkelingssamenwerking en kiezen
zelf voor de aankoop van lokale producten en Fair Trade producten.
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7. Ruimtelijke ordening: wonen in levendige dorpskernen.
Deinze en Nevele hebben prachtige, historische dorpskernen. GroenRood wil die
opwaarderen. Een dorp zonder bakker, buurtwinkel, … zal langzaam doodbloeden. We
zetten alles in op lokale handelaars en op de korte ketens tussen producent en consument.
Wij zetten sterk in op de open ruimte en schrappen de bestaande
woonuitbreidingsgebieden, in samenspraak met de Vlaamse overheid. Wij gaan voor een
lobbenstad waar de groene ruimte letterlijk tot aan de kerk doordringt en zich kan verweven
met de bebouwde omgeving. Kleine landschapselementen zorgen voor een kwalitatieve
invulling van de open ruimte en trage wegen zorgen voor ervoor dat de inwoners optimaal
kunnen genieten.
Bij de inrichting van de openbare ruimte gaan wij uit van de meest kwetsbare
weggebruikers, door de kindnorm en seniorennorm als uitgangspunt te nemen. Een ander
accent is de toegankelijkheid voor personen met een beperking. We gaan voor straten op
mensenmaat: speelstraten, leefstraten (tijdelijk autovrij gemaakt), schoolstraten
(verkeersvrij aan begin en einde van de schooldag) en fietsstraten (waarbij fietsers centraal
staan).

Wij willen degelijke, betaalbare woningen voor iedereen. Investeren in voldoende sociale
huurwoningen blijft een prioriteit. Kwetsbare groepen worden ondersteund bij de zoektocht
naar een geschikte woning en een woonbuddy kan hen begeleiden bij de ontwikkeling van
huurdersvaardigheden. De woningen van Domus Donza worden ingezet voor mensen in een
zeer kwetsbare maatschappelijke positie, en niet als kortetermijnoplossing voor het tekort
op de (sociale) huurwoningmarkt. De stad toont haar engagement in het charter
samenhuizen en zet effectief in op de ondersteuning van toekomstgerichte woonvormen
(bv. kangoeroewoningen). Vormen van co-housing met dienstverlening bieden een goed
alternatief voor de grote rusthuizen. Ook zorgwonen kan gepromoot worden.
Nieuwe wijken of woonprojecten moeten per definitie duurzame wijken zijn. De
duurzaamheidscriteria zijn opgenomen in de bouwvoorschriften.
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8. Intergenerationeel samenleven.
Voor onze jonge kinderen, die nog niet naar school gaan, verzekeren we kwalitatieve opvang
in de eigen buurt. Er wordt gestreefd naar initiatieven voor gezins- en groepsopvang in die
deelgemeenten met de meeste jonge gezinnen. Om het aanbod verder uit te breiden
worden bedrijven, instellingen en organisaties aangemoedigd om bedrijfscrèches te
voorzien. Het toewijzingssysteem moet iedereen toegang geven, waarbij de nodige plaatsen
voorbehouden zijn voor gezinnen met een beperkt inkomen. Alternatieve vormen van
kinderopvang zoals het ‘bijspelen’ worden opgenomen in de vakantiekalender en het
aanbod buitenschoolse opvang.
Het aanbod aan kampen in de vakantie beperkt zich niet tot sportkampen. De sportdienst
en de dienst cultuur werken een aanbod uit waar jongeren hun sportieve, creatieve en
sociale talenten kunnen ontwikkelen. Op de speelpleinwerking blijft het ‘spelen om te
spelen’ centraal staan. Iedere deelgemeente (of groep van deelgemeenten) heeft een school
die als draaischijf kan dienen voor de buurt ook na de schooluren en in vakanties.
In uitvoering van het charter generatie 2020 wordt over de onderwijsnetten heen een lerend
netwerk kinderarmoede opgezet. Scholen zijn goed geplaatst om kinderarmoede te
signaleren. Projecten zoals een speel-o-theek, huiswerkbegeleiding en subsidies voor
vakantiewerking helpen gezinnen in armoede om hun kinderen in moeilijke omstandigheden
op te voeden.
Voor kinderen en jongeren die het (tijdelijk) iets moeilijker hebben wordt er verder werk
gemaakt van een integraal spijbelbeleid. Naast het bestaande aanbod aan time-outprojecten wordt ook een aanbod voorzien waar de jongere kan “aanwezig zijn” zonder dat
de nadruk ligt op presteren. Wij denken hierbij aan de zorgboerderijen die uitstekend werk
verrichten.
Deinze is een dementievriendelijke gemeente. Een dementievriendelijke omgeving creëren
kan de kwaliteit van leven bij personen met dementie en hun partner of mantelzorger
verhogen.
We willen de niet-georganiseerde ouderen niet uit het oog verliezen en richten daarom een
zorgnetwerk op. In een zorgnetwerk nemen vrijwilligers verschillende taken op, zoals
ziekenvervoer, boodschappendienst, verjaardagsbezoeken…. Het zorgnetwerk wordt geleid
door een professionele netwerkcoördinator.
De woonzorgzone in Deinze centrum wordt verder
uitgebouwd. We verbinden onze generaties door
scholen te ondersteunen in hun samenwerking met de
woon- en zorgcentra. Het is belangrijk dat
assistentiewoningen voor ouderen aanwezig zijn in de
verschillende deelgemeenten.
In het gemeentelijk informatiepunt voor
mantelzorgers kunnen de mantelzorgers terecht met al hun zorgvragen en vinden ze een
overzicht van alle zorgdiensten.
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9. Lokale economie en werk in eigen streek.
Deinze heeft nood aan een hedendaagse visie op stadseconomie. Onze stad moet een profiel
krijgen om zichzelf in Vlaanderen op de kaart te zetten. Lokaal verankerde ondernemingen
en KMO's zorgen voor duurzame werkgelegenheid.
We stimuleren meer samenwerking tussen handel en horeca, en tussen horecazaken
onderling. Meer samenwerking met andere sectoren en diensten, zoals toerisme, sport,
cultuur… geeft de horeca een boost.
Waar mogelijk voert de stad een aankoopbeleid dat de lokale handelaars kan ondersteunen
en gebruikt de stad ook zelf producten van de lokale economie.
Startende bedrijven kunnen via een start-up wedstrijd meedingen naar een gratis coaching.
De vestiging van deze bedrijven kan in alle deelgemeenten, op die manier werken we aan de
dynamiek van alle dorpskernen. Nieuwe vormen van bedrijfsvoering worden extra
gestimuleerd. We geven alle aandacht aan buurtwinkels, horeca en markten omdat die het
leven in de buurt versterken en mobiliteitsproblemen vermijden. We opteren voor vormen
van groepsaankoop, waarbij de offertes gemaakt
worden door de KMO’s in eigen stad.
We zien verschillende mogelijkheden voor het onder
de burgers delen van diensten, producten en
goederen: autodelen, ruilbeurzen, Lets, … waarbij ook
het materiaal van de gemeente kan ingezet worden.
Wij denken hierbij aan het gebruik van hakselaars.
Het hakselhout kan dan verkocht worden.
We stimuleren de gemeenschapslandbouw of community-supported agriculture (CSA), als
vorm van samenwerking tussen burgers en lokale landbouwers.
We maken van Deinze een circulaire stad. Circulaire aankopen en contracten leveren een
‘dienst’ in plaats van een product. Dat betekent dat de stad bedrijven betaalt om een dienst
te leveren, niet om een product te leveren. Zo stimuleren we het bedrijf om de meest
duurzame materialen te gebruiken.
Wij steunen coöperatieve burgerinitiatieven inzake energie, windmolens, gezamenlijke
aankoop van bv. zonnepanelen, mazout, hout, elektrische fietsen, repair cafés…..
De werkloosheid ligt in Deinze en Nevele laag. Voor bepaalde doelgroepen blijft er evenwel
een hardnekkige werkloosheid omdat ze geen aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt. In de
gemeentelijke overheidsopdrachten worden sociale clausules opgenomen, zodat bedrijven
die de opdracht binnenhalen, verplicht zijn om mensen uit kansengroepen aan te werven.

11

10. Vrije tijd, sport, cultuur.
GroenRood wil de samenwerking tussen cultuur, sport en vrije tijd versterken.
Lokaal cultuurbeleid is maatwerk, waarbij alle vormen van cultuur belangrijk zijn. Cultuur
moet zo dicht mogelijk bij de mensen gebracht worden, in het cultuurcentrum, de
bibliotheken, op straat, in de wijk of buurt tijdens een burendag, een straatbarbecue of een
wijkfeest. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar mensen met een beperkt inkomen. De zorg
voor ons erfgoed is een onderdeel van duurzaam beleid. De zorg voor de kwaliteit van het
verleden is een bron van inspiratie voor de toekomst. We investeren in hergebruik en in
originele nieuwe bestemmingen (bijvoorbeeld kerkgebouwen).
De jeugdraad is samengesteld uit vertegenwoordigers
van de jeugdverenigingen en individuele jongeren. Het
is de motor van co-creatie met jongeren, samen maken
zij het jeugdbeleid. Individuele jongeren, groepen of
verenigingen die innovatief werken verdienen alle
kansen, zowel financieel als materieel.
We ondersteunen organisaties die doelgroepgericht
werken om kansarme kinderen en jongeren te
bereiken. We voorzien in een open en gratis vrijetijdsformule, waarbij sport en spel ook in
de wijk georganiseerd worden. Kinderen komen en gaan wanneer ze willen en moeten niet
vooraf inschrijven.
Vanuit een samenwerking met het jeugdwerk kunnen jonge ondernemers ondersteund
worden bij het uitwerken van hun idee, product of dienst.
Een ideaal sportbeleid is een combinatie van
sport om de sport en sport als verbindende
factor in de lokale gemeenschap. Iedereen
heeft recht op basis sportinfrastructuur in de
buurt niet enkel voldoende
sportinfrastructuur, maar ook meer groene
en open ruimte en veilige wegen om
onbekommerd te kunnen wandelen, lopen,
fietsen… Wij willen sportkampen in alle
deelgemeenten. Sport voor mensen met een
beperking verdient een volwaardige plek in
het lokaal sportlandschap.
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