Accentennota 2000-2006 van ACW-Zelzate
Inleiding
Met de Christelijke Arbeidersbeweging (CAB) willen we in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen niet
aan de kant blijven staan.
Vanuit de CAB is er een bevraging gehouden bij een deel van de (bestuurs)leden. Op basis van die resultaten zijn
de prioriteiten weerhouden en vertaald in enkele concrete beleidsopties en wensen.
ACW vertrouwt de verklanking hiervan op het politieke niveau toe aan de mandatarissen.
Regelmatig zal hiernaar worden terug gegrepen om te evalueren en bij te sturen waar nodig.
1. Communicatie
Een gemeentebestuur is van nature bezig met zaken die sterk aansluiten bij de plaatselijke leefwereld. Toch is
die nabijheid van voorzieningen en diensten geen garantie voor openheid en vertrouwen tussen
gemeentebewoners en lokale overheid. Daarvoor is een goede communicatie nodig, permanent én in twee
richtingen.
In Zelzate is de communicatie met de inwoners ver zoek. Het infoblad is nog zo goed als niet verschenen, nieuwe
inwoners worden aan hun lot over gelaten.
Nochtans wordt goede communicatie steeds belangrijker. Heel wat taken en opdrachten worden aan het
gemeentebestuur gedelegeerd. Het is een belangrijke opdracht dat takenpakket en de diensten aan de bevolking
kenbaar te maken.
In die zin wil het ACW volgende zaken verwezenlijkt zien:
* het aanstellen van een communicatie- en informatieambtenaar, die eventueel ook een ombudsfunctie
kan waarnemen. Deze persoon staat ook in voor de vorming van het gemeentepersoneel inzake
communicatie(training);
* het uitgeven van een gemeenteblad dat per kwartaal verschijnt en info geeft over:
* diensten van de gemeente: waarvoor kan men wanneer waar terecht;
* premies, toelagen, enz... op de verschillende niveaus;
* gemeentebeleid, realisaties, plannen;
*…
* het uitwerken van een onthaalbeleid voor nieuwkomers in de gemeente, om hen wegwijs te maken in het
geheel van diensten van de gemeente.
Nieuwe inwoners dienen genodigd op een info-avond, waarbij het bestuur wordt voorgesteld, waar de
gemeente en haar diensten worden voorgesteld en waar alle vragen worden beantwoord.
* participatie en inspraak van de bewoners in het beleid stimuleren, participatiekansen versterken
Rond hete hangijzers en dossiers waar de inwoners onmiddellijk betrokken partij zijn (bijv.
wegenwerken, herinrichting van straten/wijken, milieu, mobiliteit, ... ) dienen hoorzittingen te worden
georganiseerd.

Niet óm ze te organiseren, maar om daadwerkelijk duidelijke informatie te geven en de inwoners de kans
te geven een inbreng te doen.
Hoorzittingen verhogen de betrokkenheid van de bewoners in het beleid en maken het voor het
gemeentebestuur gemakkelijker om belangrijke beslissingen te nemen.
Hierbij dient rekening gehouden met de methode van consulteren, zeker naar minderheidsgroepen en
kansarmen toe. Voor deze groepen in de samenleving kunnen organisaties als woordvoerder optreden.
Er is de uitdrukkelijke wens om een seniorenraad op te richten.
2. Veiligheid
Verkeersveiligheid (en daarmee gepaard gaande sociale gevolgen van de verkeerscrisis) én sociale veiligheid zijn
twee belangrijke prioriteiten.
Het is een combinatie van aanvoelen (subjectief) en van zichtbare (objectieve) feiten.
ACW-Zelzate wil zeker niet blind zijn voor het feit dat de veiligheidsproblematiek leeft bij de bevolking, en
stelt volgende zaken voor:
* strengere aanpak van kleine criminaliteit.
Uit cijfers blijkt dat Zelzate (na Eeklo) het slechtst scoort op provinciaal vlak. Politie en rijkswacht
moeten extra inspanningen doen om de kleine criminaliteit terug te dringen, niet enkel repressief maar
zeer zeker ook preventief,
* specifieke initiatieven naar risicogroepen (jongeren, kansarmen) en buurten (Klein Rusland, Tuinwijk en
einde van de Westkade ).
Een deel van de SIF-middelen moeten hiervoor worden gebruikt. Vanuit het georganiseerde jeugdwerk
worden deze jongeren vaak onvoldoende bereikt. Vanuit de jeugddienst dienen gerichte initiatieven te
worden genomen om ook de niet-georganiseerde jeugd te bereiken en alzo bepaalde risicogroepen toe te
leiden naar en te integreren in het jeugdwerk. Een vorm van straathoekwerk kan daarbij worden
aangewend (bijv. Eeklo).
* aangepast optreden tegen leegstand en verkrotting.
De verloedering van bepaalde wijken, straten brengt de leefbaarheid ervan in gevaar. De
reglementeringen dienen strikt toegepast. Daarnaast moet renovatie worden gestimuleerd door het
bestaande stelsel aan premies beter bekend te maken.
* aandacht voor de positie van de zwakke weggebruiker, zeker bij heraanleg van wegen, straten. In die
zin kan een fiets- en voetpadenplan worden uitgewerkt.
* er dient strenger opgetreden tegen verkeersovertredingen. Fout parkeren, agressief rijgedrag dienen
effectief beboet. De situatie op de markt is schrijnend: fout parkeren wordt niet aangepakt. Dit lijdt
tot een lakse houding van alle chauffeurs.
* strijd tegen vervoersongelijkheid. Bepaalde groeperingen in de samenleving (kinderen/jongeren;
bejaarden/senioren, personen met een (motorische, psychische of meervoudige) handicap) moeten zich
evenzeer vlot kunnen verplaatsen.

aandacht voor de verkeersleefbaarheid van bepaalde wijken en straten. 'Koning auto' is de baas en laat
té weinig ruimte voor ontmoeting of het inrichten van speelstraten. Overdreven snelheid en agressief
rijgedrag zijn slechts twee factoren die hier een rol spelen. Ook hier is politieoptreden en een
doordachte inrichting van de wegen, wijken, buurten, straten, noodzakelijk.
3. Milieu & groenvoorzieningen
Het leefmilieu komt meer en meer onder zware druk te staan. Iedereen moet dan ook zijn of haar
verantwoordelijkheid nemen om de toekomst veilig te stellen.
Voor het ACW zijn volgende zaken belangrijk:
* een duurzaam milieubeleid
* duidelijke beleidsvisies binnen een geïntegreerd milieubeleid
* bescherming tegen verontreiniging en behoud en ontwikkeling van de natuur
* gemeentelijke aandacht voor milieucommunicatie
* (milieu-) vergunningenbeleid
* meer en betere controles en het handhaven daarvan
De aandacht van ACW-Zelzate gaat uit naar:
* strengere controle op industrie: zowel naar verontreiniging als naar het afleveren van vergunningen
Er dient gestart vanuit een inventaris van de verschillende mogelijke bronnen van verontreiniging. Vanuit
de inventaris kan ook nauwgezet gecontroleerd worden.
Daarnaast dient de gemeente strenge voorwaarden op te leggen in haar vergunningenbeleid (toelaatbare
emissies, geurhinder). Op de afgeleverde vergunningen moet toezicht worden gehouden en dient sterk
opgetreden tegen overtredingen.
* verfraaiing en groenvoorzieningen rond industriële sites
Aan het al dan met toekennen van een vergunning dienen voorwaarden gekoppeld betreffende een groene
buffer rond de (fabrieks)gebouwen.
* aanleg van groenvoorzieningen en het onderhoud ervan
Voor de leefbaarheid en verfraaiing van de omgeving is het belangrijk dat
(waar mogelijk) groenvoorzieningen worden aangelegd en onderhouden.
De bevolking kan hierbij mee ingeschakeld worden naar onderhoud toe.
* strenger optreden tegen sluikstorten
Sluikstorten kan moeilijk worden gecontroleerd of gesanctioneerd. De gemeente kan de black-points
inventariseren en initiatieven nemen: van zodra gestort is opruimen, opruimacties organiseren of
stimuleren,... Met dit laatste doet de gemeente een appèl naar de burger om verantwoordelijkheid op te
nemen in deze.
Berichtgeving omtrent de kostprijs van het opruimen van sluikstortplaatsen en de eventuele sanering van
die zones kan bij de 'daders' een belletje doen rinkelen.
Mensen die anderen zien sluikstorten kunnen een signaal geven aan de politiediensten. Ook hier moeten
mensen hun verantwoordelijkheid opnemen. De kosten voor opruimen van afval komen immers op de

rekening van de inwoners te staan (via o.a. gemeentebelastingen). Ze hebben er dus alle belang bij deze
zaken te signaleren.
* het uitwerken van een degelijk afvalbeleid gericht op voorkoming, hergebruik, recyclage en
compostering
VOORKOMING:
·
·

een variabele belasting op het huisvuil, met sociale correcties
door informatie over kostprijs van verwerking, negatieve invloed op milieu, het verduidelijken
van het waarom van het afvalpreventiebeleid,...

HERGEBRUIK, RECYCLAGE VAN AFVAL EN COMPOSTEREN
Een goedwerkend containerpark, inwerken op het sorteergedrag van de inwoners en informatie en advies
over composteren kan de afvalberg aanzienlijk verminderen. Wat de huisvuilzakken betreft dient een
sociale correctie voorzien in de prijs die wordt betaald, zowel voor grote(re) gezinnen als bejaarden.
Het ACW vraagt dat een uitgewerkt actieplan wordt opgesteld rond beheer en beheersing van
afvalstoffen.
Slechts wanneer een geïntegreerd milieubeleid in verschillende stappen wordt uitgedokterd zal er
daadwerkelijk iets kunnen worden gerealiseerd. Papier is gewillig, concrete stappen ondernemen loopt
vaak moeilijker.
ACW zal erop toezien dat hiervan werk wordt gemaakt en constructief meewerken aan en meedenken
over het gemeentelijk milieubeleid.
4. Welzijn
* mantelzorg en thuiszorg dienen gestimuleerd. Een billijke financiële vergoeding is hierbij zeker op zijn
plaats, naast een verdere uitbouw en steun van de verschillende diensten.
* voor minderbedeelde jongeren moet een fonds worden opgebouwd waaruit kan worden geput om die
jongeren de kans te geven op zomerkamp te trekken met jeugdbewegingen.
* voor niet-georganiseerde jeugd moet vanuit het jeugdhuis en de jeugddienst een specifiek aanbod
worden uitgewerkt dat net déze jongeren aantrekt Vanuit het beleid moet dit financieel worden
ondersteund. De SIF-middelen bieden alvast de mogelijkheid hiertoe.
5. Cultuur en verenigingsleven
* cultuur, zowel met grote als kleine 'c' verdient de nodige aandacht. Iedereen heeft het recht deel te
nemen aan het culturele (verenigings)leven in een gemeente.
Er moet een betaalbaar cultureel programma worden uitgewerkt.
* er is dringende nood aan een ontmoetingsruimte voor het brede verenigingsleven.
Een ontmoetingscentrum dat polyvalent kan worden gebruikt en dat sober maar degelijk is ingericht. Er
moet ruimte zijn voor vergaderingen en grotere activiteiten.

