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Het is goed en aangenaam leven in Zaventem. N-VA wil dit zo houden en de levenskwaliteit zelfs 
nog verbeteren. De afgelopen jaren namen we met schepenen Erik Rennen en Luk Vander Elst en 
OCMW-voorzitter Roger Artois mee deel aan het beleid van onze mooie gemeente. Verandering 
was nodig: er werd te veel aan kortetermijnpolitiek gedaan, er werd niet voldoende geïnvesteerd, …

Met ons kwamen er een aantal belangrijke veranderingen.

Onze burgers kregen zoals beloofd meer inspraak in heel wat nieuw opgestarte projecten. Inspraak 
en participatie zijn voor N-VA Zaventem immers geen vage woorden. Achterkamer- en vriendjespol-
itiek zijn uit den boze. Wij besturen in het algemeen belang van alle 33.500 Zaventemmenaren.

Zaventem werd ook veiliger met de N-VA. We namen het voortouw in de lange inhaalbeweging voor 
de vernieuwing van wegen, fiets- en voetpaden. De politie kreeg extra personeel en werkingsmid-
delen en dat leidde tot een aanzienlijke daling van het aantal inbraken. Ook de creatie van verschil-
lende Buurtinformatienetwerken heeft hiertoe bijgedragen.

We investeerden ook: in scholen, in welzijn, in de uitbreiding van het woon- en zorgcentrum Trappe-
niers, in AED-toestellen, in openbaar en toegankelijk groen, in sportfaciliteiten en –infrastructuur, in 
jeugdlokalen en in een cultureel centrum. De gemeente is er op vooruitgegaan.

We slaagden er ook in om samen met de coalitiepartners een dure waterintercommunale te ont-
binden, uit te treden uit een geldverslindende Brusselse waterintercommunale om daarna toe te 
treden tot Farys, onze nieuwe waterleverancier. Dit leverde u een lagere waterprijs op én het laat de 
gemeente toe om extra miljoenen elders te investeren.

Het werk is echter nog niet af. Er is nog een lange weg te gaan op vlak van nette, veilige en goed 
aangelegde wegen. De veiligheid van de Zaventemmenaar moet gegarandeerd zijn. En we moeten 
onze gemeente absoluut Vlaams houden. De druk uit de grootstad is ongezien.

Hieraan willen wij verder werken!
Met uw steun gaan we voor een Veilig, Verantwoord en Vlaams Zaventem.

Erik Rennen
Uw kandidaat-burgemeester

Voorwoord
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De	3	V’s	van	Zaventem

Een	Vlaams	Zaventem

Onze blik is op de wereld gericht, maar onze wortels liggen in onze straat, onze wijk, ons dorp. 
Zaventem is onze thuis in de Vlaamse Rand. Onze gemeente staat echter zwaar onder druk.
De instroom van nieuwe inwoners, anderstaligen en mensen van buitenlandse origine vragen van 
ons een daadkrachtig antwoord. Vervallen in laksheid is geen optie. Integendeel, we willen als 
bestuur werk maken van een fundamenteel sterk integratiebeleid om ervoor te zorgen dat migratie 
voor iedereen een positief verhaal wordt. Nieuwkomers mee in het bad trekken. Een bad met onze 
regels. Een bad met rechten, maar ook met plichten.
Onderwijs speelt een uiterst belangrijke rol als integratiemotor. In het belang van iedereen wordt 
er Nederlands gesproken, ook op de 
speelplaats. Maar onze scholen moet-
en ook plaats geven aan alle Zaventem-
menaren. N-VA pleit ervoor om eigen 
inwoners voorrang te geven.
Het Vlaamse erfgoed willen wij 
koesteren, want cultuur leidt tot gemeen-
schapsvorming. Het rijke, Vlaamse Za-
ventems verenigingsleven is het funda-
ment van een bloeiende gemeenschap en 
verdient alle mogelijke steun.
De verstedelijking rukt op. N-VA wil de 
open ruimten beschermen en wonen 
voor jong en oud stimuleren in onze 
dorpscentra. Woonbeleid is niet enkel 
sociaal gericht, maar focust zich ook op onze jonge tweeverdieners en ouderen. Beiden zijn thuis 
in onze gemeente.

N-VA Zaventem heeft zeker niet de ambitie om onze gemeente snel groter te laten worden. We 
bewaken het landelijk en residentiële karakter van onze dorpen. We gaan de verstedelijking tegen.
Tot slot zijn we fier op wie we zijn. Niet ‘weg met ons’, maar ‘trots op ons’! We steken dit niet weg. 
We wonen in een Nederlandstalige, Vlaamse gemeente en maken dat ook duidelijk in alle beleids-
domeinen.
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Een	Verantwoord	Zaventem

N-VA Zaventem wil verantwoord besturen. We willen een verantwoordelijk, slank en doelgericht 
bestuur op gemeentelijk vlak. De integratie van OCMW en gemeente is daar een mooi voorbeeld 
van.
De gemeentefinanciën blijven positief, mede dankzij N-VA. De schuld per inwoner is aanzienlijk 
gedaald én de investeringen zijn sterk toegenomen. Niet investeren is kortzichtig en zadelt onze 
kinderen op met de schuld van morgen. 
We hebben deze bestuursperiode al bewezen dat we durven investeren. De huidige lage interest-
voet geeft ons de mogelijkheid om oudere infrastructuur zoveel mogelijk te vernieuwen: dorpscen-
tra, parkings, wegen, voet- en fietspaden. Maar ook onze jeugd- en sportinfrastructuur vergeten we 
niet. Bovendien maken we de uitbreidingsplannen van de school in Sint-Stevens-Woluwe concreet. 
N-VA wil dat doen door de huidige investeringscapaciteit te behouden. We blijven vasthouden aan 
de laagste belastingen van Vlaams-Brabant.
Een leefbare gemeente is ook een nette gemeente. We willen daarvoor de nodige middelen inzetten 
en voeren de strijd tegen zwerfvuil verder op, zonder pardon. 
Verantwoordelijkheid nemen is ook ondernemen. Wij zijn ondernemers in hart en nieren. Lokale 
ondernemers zijn de basis van onze welvaart en moeten alle kansen krijgen.
Verantwoordelijkheid is echter ook zorgen voor elkaar. Armoede bestrijd je niet door geld uit te 
delen, maar door mensen aan een job te helpen. Het OCMW is de geschikte partner bij uitstek om 
mensen te reactiveren. 
Het is ook zorg dragen voor onze ouderen. Wij streven er naar hen de kans te bieden om zo lang 
mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in een leeftijdsvriendelijke omgeving. Een verantwoord 
beleid wil ook zeggen dat iedereen op een vlotte manier toegang heeft tot het gemeentehuis en dat 
de info die men nodig heeft daar op een vlotte manier kan verkregen worden. We blijven inzetten op 
een verdere digitalisering van de dienstverlening. Dit mag een vlotte bediening aan het loket echter 
niet uitsluiten.
Tenslotte vinden we het als volkspartij ook belangrijk om de burgers te betrekken bij de voorbereiding 
van de gemeentelijke besluitvorming. Dit houdt in dat wij open staan voor de inbreng van eenieder. 
Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de verkozen politici om de uiteindelijke beslissingen 
te nemen.
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Dit	is	in	grote	lijnen	onze	visie	op	onze	gemeente	voor	de	komende	jaren.	In	de	pagina’s	die
volgen zullen we in concrete punten duidelijk maken hoe we een en ander willen realiseren

N-VA Zaventem wil verder werken aan uw veiligheid. Dat willen we doen op verschillende manieren: 
meer capaciteit voor de politie, de ondersteuning van Buurtinformatienetwerken, een doordachte 
nultolerantie en een lik-op-stukbeleid via GAS-boetes.
Maar veiligheid is uiteraard meer dan dat. We willen ook blijven inzetten op verkeersveiligheid en 
verkeersleefbaarheid. We voeren geen beleid tegen de auto, wel tegen de auto op de verkeerde 
plaats. We willen werken aan veilige straten, brede voet- en fietspaden en veilige schoolomgevin-
gen.
Een veilige leefomgeving betekent ook een gezonde omgeving. Een beleid om het groen en de 

bossen te beschermen én uit te breiden, geniet onze 
voorkeur. We dragen ook ons steentje bij aan de daling 
van de CO2-uitstoot door verder te investeren in onder 
andere zonnepanelen en LED-verlichting. We blijven 
onze inwoners verder helpen om hun woning energie-
zuinig te maken.
We wensen in het kader van die gezonde omgeving te-
vens een gezondheidsplan op te stellen. Welzijn en zorg 
dienen op elkaar afgestemd te worden. N-VA Zaventem 
heeft die ambitie.
Daarnaast willen we ook een veilig Zaventem voor onze 
dieren. De bezorgdheid over de omgang met dieren 
groeit. We delen die bezorgdheid. Een moderne samen-
leving draagt een humane behandeling van alle lev-
ende wezens hoog in het vaandel. Dierenwelzijn is een 
verantwoordelijkheid die alle burgers samen moeten 
dragen. 

Onze N-VA-ploeg wil verder werken aan een Veilig, Verantwoord en Vlaams Zaventem.

Een	Veilig	Zaventem
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Programma 2019 - 2024

Een Vlaamse gemeente

• Het Vlaamse beleid is een rode draad doorheen dit programma. We willen een actief beleid  
 voeren, gericht op gebruik en stimulatie van de Nederlandse taal.

• Ondernemers wijzen wij op hun maatschappelijke impact bij het gebruik van het Nederlands.

• Het subsidiebeleid voor de sportclubs zal een luik ‘gebruik van het Nederlands’ bevatten.
 Een club die de taalregels overtreedt zal het voelen in de portemonnee.

• Anderstalige reclame op het openbaar domein zal op last van de gemeente verwijderd   
 worden. Bij anderstalige reclame op privéterrein zullen wij de adverteerders wijzen op het  
 eentalig Vlaamse karakter van onze gemeente.

• Vlaams beleid is voor N-VA eigenlijk geen beleidsdomein, maar wel een werkwoord!
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Een culturele gemeente

• We blijven de vele buurt-, straat- en wijkfeesten  
 ondersteunen en promoten. Ze zijn immers van groot  
 belang voor een gemeente in de schaduw van de  
 grootstad omdat ze het samenleven van oude en  
 nieuw inwoners versterken.

• De programmatie van het Cultureel Centrum richten  
 we ook op jongeren, zoals populaire films of 
 optredens van hedendaagse popgroepen. Het  
 aanbod voor de jeugd moet voor 
 hen ook financieel draaglijk zijn.

• We willen de vorm van ondersteuning anders bekijken. Verenigingen hebben vaak meer aan 
degelijke logistieke ondersteuning dan aan beperkte subsidies.

• We ondersteunen en stimuleren onze amateurkun- 
 sten (toneel, fanfare, koren, dansgroepen, …).

• We faciliteren en zorgen voor de nodige middelen  
 om de bibliotheek te laten evolueren naar een 
 kennis- en informatiecentrum met een laagdrem- 
 pelige toegang tot online informatie.

• We stimuleren en ondersteunen alle taalbevor- 
 derende activiteiten.

• Alle initiatieven moeten steeds het Vlaams 
 karakter van onze lokale gemeenschap en regio  
 versterken en ook de Vlaamse taal en cultuur  
 bevorderen en stimuleren. Iedereen die het  
 Vlaams karakter van onze gemeente respecteert, 
 is welkom. Dit is meer dan ooit actueel door de  
 grote instroom van anderstaligen.

• De focus moet steeds liggen op de culturele  
 werking en niet op nevenactiviteiten die weinig  
 met cultuur te maken hebben.

• Het toekennen van subsidies door de  
 cultuurraad moet op een transparante en 
 objectieve manier gebeuren en moet verenigingen belonen die het gemeenschapsleven 
 actief stimuleren. Logistieke ondersteuning blijft uiteraard behouden.
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Een toeristische gemeente

• Zaventem is de enige gemeente in het land die een nationale luchthaven op zijn grondgebied 
 heeft. Dit is een enorme toeristische troef en dit moeten we in samenwerking met de 
 luchthaven beter uitspelen. Ook het wandel- en fietsknooppuntennetwerk moet beter 
 uitgewerkt, gepromoot en bekend worden gemaakt bij relevante doelgroepen.

• Voor het jaarlijks evenement ‘De Gordel’ willen we met Zaventem een voortrekkersrol op ons  
 nemen en in de volgende legislatuur minstens tweemaal trachten de focusgemeente te zijn.

• We willen een toerismekantoor uitbouwen, met infopunten in de verschillende 
 deelgemeenten.  Het organiseren van een toeristisch onthaal en een aanbod aan 
 streekproductenproducenten, logies en horeca, erfgoed met dagbezoeken en gidsbeurten, 
 didactische programma’s voor scholen en andere organisaties, het wandel- en 
 fietsknooppuntennetwerk, enz. Het onthaal creëert, maakt bekend en promoot op een 
 doeltreffende moderne manier.

• We wensen ons lokaal erfgoed meer in de verf te zetten door middel van gerichte acties. Het 
 promoten van onze kastelengemeente Sterrebeek kan hier reeds aan bijdragen.

• We willen de lokale toerismevoorzieningen stimuleren door een gedifferentieerd tarief voor 
 de verblijfsbelasting in te voeren waarbij een lager tarief geldt voor kleine B&B’s.

• Het Cultureel Centrum is er in de eerste plaats voor de inwoners van onze Vlaamse 
 gemeente. Aan onze Vlaamse verenigingen moet dan ook maximaal de kans gegeven 
 worden om gebruik te maken van deze schitterende infrastructuur.

• Een verdere rentabilisering van het Cultureel Centrum zorgt niet alleen voor een optimaal 
 gebruik van de zalen. We mogen de ogen niet sluiten voor privé-initiatieven en moeten de  
 hand reiken aan het bedrijfsleven voor het gebruik van de infrastructuur.



7Een Verantwoord Zaventem

Een onderwijzende gemeente

• De brede school is niet een school 
 in Zaventem, maar een deel 
 van Zaventem. De gemeente is voor 
 kinderen vaak hun hele wereld. Ze 
 moeten Zaventem dan ook leren kennen  
 en respect leren hebben voor de 
 gemeente. In scholen willen wij  
 thema’s aan bod laten komen die 
 relevant zijn voor Zaventem, zoals 
 bijvoorbeeld de netheid van de straten.  
 Netheid is een cultureel iets en kan   
 aangeleerd worden, zo bewezen de  
 Japanners op het WK voetbal. Sensibi- 
 lisering in ons onderwijs is cruciaal. 
 Milieubewust onderwijs kan op dezelfde   
 manier aangebracht worden via 
 verschillende projecten.

• De brede school treedt in werkelijk contact met de buurt, de gemeente. Dit kan  
 ook tijdens de lessen, waar we als N-VA de lokale bakker of slager willen stimuleren om hun  
 zaak open te stellen voor een schoolbezoek.

• Een multi-inzetbare school heeft tevens een zeer nauw contact met de buurtbewoners. Na de 
 lessen kunnen hier tal van activiteiten doorgaan: leesclubs, lessen Nederlands, 
 wiskundeclub, … 

Een open gemeente

• N-VA pleit voor een actief onthaal- en inburgeringsbeleid. De kennis van het Nederlands is  
 niet alleen de beste weg naar een job. Het is ook de manier om te communiceren met je 
 buren, de gemeentelijke overheid en de lokale handel.

• N-VA stimuleert de organisatie van wijk- en buurtfeesten en andere inburgeringsinitiatieven.

• We willen één schepen van onthaal, integratie, taalbeleid en Vlaams karakter.

• Nieuwkomers krijgen tweemaal per jaar de gelegenheid om kennis te maken met onze  
 Vlaamse gemeente die ze hebben gekozen om in te wonen. Tijdens deze  
 informatiemomenten krijgen nieuwe inwoners informatie over vrijetijdsmogelijkheden, 
 scholen in Zaventem, gemeentelijke diensten, plichten, …
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• We willen scholen en scholing afstemmen op het bedrijfsleven. We richten een 
 databank op van Zaventemse bedrijven voor een 
 mogelijke stageplaats of studentenjob. We  
 luisteren naar deze bedrijven om te horen 
 met welke problemen ze kampen wanneer ze  
 personeel zoeken. Zo kan het onderwijs op deze  
 noden proberen in te spelen en wordt werken in  
 eigen streek bevorderd. Dit kan een positief effect  
 hebben op de mobiliteit en het milieu.

• Een kind moet zich goed en veilig voelen op  
 school om zo tot betere leerprestaties te komen.  
 Hiervoor zorgt het onderwijspersoneel binnen de  
 scholen. Anti-pest-initiatieven zullen gestimuleerd 
 worden. Voor de gemeentescholen dient een seculier neutraal onderwijs, waar zowel jongens 
 als meisjes zich welkom voelen zonder enige druk van levensbeschouwing, de norm te zijn.

• Buiten de scholen kan de gemeente helpen ervoor zorgen dat onze kinderen op een veilige  
 manier naar school kunnen door waar mogelijk het verkeer hierop af te stemmen.

• We willen ook inzetten op ouderparticipatie. Wanneer leerlingen merken dat hun ouders richting 
 de school trekken, zullen ze dit nog meer beschouwen als een veilige plek. Ook hier kan het  
 brede-school-verhaal een troef zijn.

• We breiden de schoolin Sint-Stevens-Woluwe uit met een gemeenschappelijke zaal ter  
 vervanging van de Snuifmolen.
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Een sociale gemeente

• Zaventem is een warme gemeente met middelen en met een hart. We verhogen de premie  
 voor mantelzorgers. Maatregelen dienen genomen te worden zodat ouderen zo lang mogelijk  
 in goede omstandigheden thuis blijven wonen. Ook mensen met dementie willen we niet  
 vergeten.

• We willen een centrale vrijwilligersdatabank uitbouwen waar meerdere gemeentelijke 
 diensten een beroep op kunnen doen. Verder willen wij er ook werk van maken dat 
 vrijwilligers op gestructureerde wijze bedankt worden voor hun hulp. Zonder hen zou 
 Zaventem immers een andere gemeente zijn.

• We onderzoeken de mogelijkheid tot het oprichten van een goed gestructureerde website  
 met gemakkelijk terug te vinden informatie over allerlei sociale thema’s. De zoekfuncties  
 moeten in een gemakkelijke en begrijpbare taal opgesteld worden, zodat mensen snel 
 vinden wat ze nodig hebben. Deze website moet ook makkelijk raadpleegbaar zijn op de  
 smartphone en het tablet. Zoveel mogelijk documenten moeten er mee opvraagbaar zijn.

• Momenteel zijn de sociale diensten in de gemeente nog te veel verspreid: OCMW, Kind &  
 Gezin, de voedselbedelingen in de oude gemeenteschool, … Eén centraal punt (‘sociaal  
 huis’) voor al de info is iets wat we graag verwezenlijkt zouden zien. Ook de uitbouw van een  
 sociaal loket kan in dit kader passen.

• De uitbouw van het Huis Van Het Kind op een eigen centrale locatie (bijvoorbeeld de plaats  
 van het oude vredegerecht) is iets dat we willen verwezenlijken. Hier kunnen Kind & Gezin,  
 de spelotheek, de organisatie van pedagogische infoavonden en een loket specifiek voor  
 kind- en jeugdproblematieken in ondergebracht worden.

• Het is een fabeltje dat wat je zelf doet daarom ook altijd beter is. Soms laat je het werk ook  
 beter over aan specialisten. Een voldoende groot aanbod aan publieke zorg is belangrijk.  
 We werken nauw samen met andere zorgaanbieders en werken naar een vraag gestuurde  
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Een gezonde gemeente

• Op gezondheidsvlak dient de sociale dienst  
 een samenwerking met andere diensten te 
 realiseren. We denken daarbij bijvoorbeeld 
 aan de milieudienst, de sportdienst, …

• N-VA Zaventem wil blijven meewerken aan  
 bevolkingsonderzoeken en gezondheid 
 bevorderende campagnes.

• Een groene gemeente is een gezonde 
 gemeente. We willen ervoor zorgen dat elke 
 Zaventemmenaar op wandelafstand een 
 groen plekje heeft. We willen ook dat  
 verkavelingen groener worden en zullen  

 aan projectontwikkelaars vragen om meer te investeren in groene publieke ruimte, duurzame  
 mobiliteit en toegankelijkheid van mindervaliden.

• Bewegen is gezond voor lichaam en geest. Fietsen en wandelen dient gestimuleerd te  
 worden. We hebben echter ook oog voor het feit dat ouderen en mindervaliden vaak ook  

 zorg in plaats van een aanbod gestuurde zorg.

• Het klassieke gezin is stilaan meer uitzondering dan regel. Diverse samenlevingsvormen  
 steken al even de kop op: ouders met pluskindjes, lat-relaties, co-housing, … Heel wat  
 maatregelen zorgen ervoor dat mensen uit de sociale boot vallen omdat deze geschreven  
 werden voor het ‘klassieke’ gezin. Wij willen meer oog hebben voor deze groepen bij de  
 uitwerking van het beleid. Ook jongeren die niet aan organisaties verbonden zijn willen we  
 een platform bieden en mee betrekken in het beleid.

• We willen in de volgende bestuursperiode ook rekening houden met het groeiende aantal  
 singles in deze maatschappij. Een ‘singles-toets’ bij het nemen van relevante, financiële  
 beslissingen lijkt ons een goeie optie.

• We hechten in ons lokaal gezondheids- en welzijnsbeleid ook meer aandacht aan die zaken  
 die al te vaak onder de waterlijn blijven: eenzaamheid, sociaal isolement, rouwverwerking,  
 gevolgen van scheidingen, …. Deze zorgen immers nog al te vaak voor schrijnende situaties.  
 We zoeken een manier om deze waar mogelijk proactief aan te pakken. Huisbezoeken zijn  
 belangrijk.
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Een ondernemende en werkende gemeente

• Werken is dé manier om aan armoede te ontsnappen en  
 onze gemeente welvarender te maken. Zo veel mogelijk  
 mensen dienen de kans te krijgen om te werken. Kin- 
 deropvang dient georganiseerd te worden op tijdstippen dat  
 mensen effectief dienen te presteren. Zaventem kent met de  
 luchthaven nogal wat mensen die buiten de normale 
 9-tot-5-uren werken.

• N-VA draagt de Vlaamse ondernemer een warm hart toe. Aantrekkelijke dorpskernen zorgen  
 voor een stimulans van de lokale economie door zowel lokale inwoners als bezoekers.

• Ondernemers moeten gestimuleerd worden door hen op een eenvoudige manier door de  
 mallemolen van documenten, vergunningen en attesten te helpen. Een enkel ondernemers-  
 loket is hiervoor de beste garantie. 

• De luchthaven is de tweede grootste groeipool van Vlaanderen en een belangrijke 
 bron van inkomsten voor Zaventem. N-VA wil dan ook elk overlegmoment met de luchthaven  
 voluit benutten en inzetten op herhaaldelijke afstemmingen en besprekingen met het college  

 minder mobiel zijn. Er dienen genoeg mindervalide parkeerplaatsen voorzien te worden en  
 verkeerd parkeren op dergelijke plaatsen dient effectief bestraft te worden.
• In en rond scholen dient gezonde voeding aangeboden te worden. N-VA Zaventem zal hi 
 ervoor rond de tafel zitten met scholen en lokale handelaars.

• N-VA wil mensen informeren hoe ze hun woningkwaliteit kunnen verbeteren en hun energie 
 verbruik kunnen optimaliseren.

• Soms kunnen leefomstandigheden ervoor zorgen dat mensen ziek worden. Daarom vinden  
 wij het belangrijk dat artsen blijven huisbezoeken verrichten. Zij kunnen vaak als eerste  
 ongunstige of ongezonde leefsituaties vaststellen en dit melden aan de bevoegde 
 instellingen.

• Groepsaankopen van een aantal gezondheidbevorderende zaken kunnen gecoördineerd  
 worden vanuit de gemeente.

• De lokalen waarin de gemeente haar diensten aanbiedt dienen ook gezond, aangenaam en  
 proper te zijn. 
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Een	efficiënt	werkende	gemeente

• In vele gevallen functioneert ‘de gemeente’  
 als een logge, bureaucratische organisatie. N-VA  
 wil van het gemeentelijk bedrijf een dynamische, Vlaamse organisatie maken. ‘Benoemingen  
 voor het leven’ zijn niet meer van deze tijd en kunnen zorgen voor demotivatie en klanton 
 vriendelijkheid.

• N-VA wil hiervoor een flexibele en moderne personeelsorganisatie op poten zetten. De 
 personeelsleden van het gemeentelijk bedrijf zijn namelijk de eerste ambassadeurs van de  
 gemeente. Een neutraliteitscharter zorgt voor een optimale dienstverlening en sluit conflicten  
 tussen de gemeentelijke diensten en zijn klanten uit.

• Een betere dienstverlening naar de burger toe, een efficiëntere samenwerking in de 
 administratie en een serieuze kostprijsreductie (personeel, vervoer, verbouwingen, onder- 
 houd en energie) kan bewerkstelligd worden door de bouw van één administratief centrum.  
 Hiervoor moet eerst een studieopdracht uitgevoerd worden om de noden en de locatie op  
 elkaar af te stemmen. De kostprijs kan verminderd worden door een verkoop/ruil van de oude  
 gebouwen. 

• Door de betere samenwerking met de nieuwe rioolbeheerder Farys 
 mag er geen enkele belemmering meer opgeworpen worden om  
 de problematiek zeker al in kaart te brengen en aan de hand  
 daarvan lange-termijnoplossingen uit te werken. Het ad hoc be- 
 leid moet stoppen en alle inwoners moeten van eenzelfde 
 dienstverlening kunnen genieten.

• Verder digitaliseren is een troef voor de toekomst en zorgt voor  
 een efficiënt beheer van de publieke middelen.

• We breiden het meldpunt (meldpunt@zaventem.be) verder uit om problemen van allerhande  
 aard te kunnen melden.

• We maken duidelijke afspraken rond de medewerking van de Technische Dienst op 
 evenementen. 

 van burgemeester en schepenen.
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Een	financieel	gezonde	gemeente
• De N-VA wil op de ingeslagen weg verder gaan: ver derde 
 schuldgraad afbouwen en de lage belastingvoet handhaven. 
 Ook willen we doeltreffend blijven inzetten op slimme 
 investeringen en besparen op de exploitatie.

• Bij een goed financieel beleid hoort ook een efficiënt  
 GAS-beleid. Voor de N-VA wil dit zeggen: overlast op een  
 kordate manier aanpakken, sluikstorten streng bestrijden  
 en kleine criminaliteit in de kiem smoren. Wie zich hier niet  

 kan aan houden zal door middel van een  
 GAS-boete ter orde geroepen worden en zelf op 
 draaien voor de door hem of haar 
 veroorzaakte overlast. Het kan niet langer dat de 
 Zaventemse gemeenschap hiervoor (financieel)  
 moet opdraaien.

• De inkanteling van het OCMW in de 
 gemeentelijke diensten is een opgave die een strakke  
 financiële opvolging vraagt. Vandaag hebben 
 we hier 2 administraties, 2 budgetten en 2  
 bestuursorganen. Mits een doordachte en 
 efficiënte aanpak kunnen we hier een positief  
 budgettair effect creëren.

• Toekomstgerichte investeringen kunnen er bijvoorbeeld uit bestaan om gemeentelijke  
 diensten te groeperen op één plaats om op die manierefficiënter te kunnen werken.

• Een verantwoord subsidiebeleid is gestoeld op transparantie en objectiviteit. Toegekende  
 subsidies zijn geen verworven recht. Vlaamse verenigingen met een hoge activiteit en  
 bijdrage aan de gemeenschap moeten meer middelen krijgen dan passieve  
 genootschappen. Evenementen die op samenwerking gestoeld zijn verdienen alle 
 gemeentelijke steun.

• Reinigings- en strooiplannen moeten worden opgemaakt en door de bevolking makkelijk te  
 raadplegen zijn.

• We willen een modern digitaal meldpunt voor meldingen en klachten gekoppeld aan een  
 dossieropvolgingssysteem. De burger wordt op de hoogte gehouden van het stadium waarin  
 zijn melding/klacht zich bevindt. De ontwikkeling van een degelijk systeem van klachten- 
 behandeling moet toelaten om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren door 
 rekening te houden met de binnengekomen klachten.
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Een jeugdige gemeente

• De jeugdverenigingen dienen te beschikken over degelijke  
 infrastructuur. Zo zijn we gestart met de vernieuwing van  
 de scoutslokalen van Zaventem en de vernieuwing van de  
 Chiro-lokalen in Sterrebeek. Ook wordt door de Nossegemse 
 Kerkraad een nieuw onderkomen voorzien voor de meisjes 
 van de Europascouts van Nossegem.

• Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om te leven.  
 Daarom vinden we het belangrijk dat het gemeentebestuur  
 verder investeert in voldoende jeugdruimte: streven naar 

 jeugdhuizen in elke deelgemeente, speelpleinen, sportter-
reinen, groene ruimte, …

• De jeugdwerking en de jeugdverenigingen moeten blijvend ondersteund worden, vooral  
 logistiek.

• We moeten ons nog meer richten op de niet-georganiseerde jeugd. Nu gebeurt dit al met  
 speelpleinwerking, workshops, buurtsport, … We zullen extra promotie voeren via sociale  
 media en via de kanalen die de jeugd gebruiken.

• Kinderen van nieuwkomers en van andere culturen worden via specifieke acties 
 aangemoedigd om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten. Voor hen hebben 
 dergelijke activiteiten een bijzondere waarde omdat ze zo onze samenleving leren kennen,  
 de taal beter leren en bijkomende sociale contacten leggen.

• Bijkomende aandacht voor een gerichte jeugdwerking in moeilijkere buurten verhoogt niet  
 enkel de leefbaarheid in de wijk, maar kan ook de competenties van die jongeren aanwakkeren. 
 We bouwen hiervoor een volwaardige jeugdhoekwerking uit met minstens één voltijdse 
 jeugdhoekwerker.

• We zorgen voor een structurele ondersteuning voor startende en bestaande jeugd- en 
 jongereninitiatieven.
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Een sportieve gemeente

• Onze sportclubs zijn binnen onze gemeente belangrijk voor een  
 kwaliteitsvolle en duurzame sportparticipatie. Basisondersteuing  
 en –erkenning van onze sportclubs zijn daarom een evidente  
 pijler in een sterk sportbeleid. Als grootste ondersteuning blijven  
 we de gemeentelijke sportinfrastructuur ter beschikking stellen  
 aan erkende sportclubs aan zéér lage tarieven.

• We streven naar eenvoudige en doordachte subsidiereglementen  
 zodat we tot een volledige gelijkheid van de verschillende sportclubs  

 komen. Het subsidiebeleid zal ook rekening houden met ecologische maatregelen en 
 duurzaam energiebeleid van de clubs.

• De subsidiereglementen worden aangescherpt zodat kwaliteit, een professionele omkadering 
 en een goede jeugdopleiding nog belangrijker wordt. Wie het taalbeleid van de gemeente  
 niet naleeft, krijgt een sanctie. We kunnen zo een deel van de subsidies inhouden of zelfs  
 volledig schrappen. Wie extra initiatieven neemt rond taalbeleid kan extra ondersteuning 
 krijgen.

• Naast de traditionele ondersteuning willen wij ook een eerder projectmatige ondersteuning.  
 We voorzien hiervoor jaarlijks financiële middelen om één of meerdere grote 
 sportmanifestaties te organiseren.

• We willen door middel van een reglement voor investeringstoelagen de sportclubs betrekken  
 bij het optimaliseren van de Zaventemse sportinfrastructuur.

• Afwisseling van spijs doet eten. Zo is het ook met sporten. 
 We onderzoeken de mogelijkheid om een 
 abonnement te introduceren waarmee verschillende  
 sporten kunnen uitgeprobeerd worden.

• Om met de veranderende maatschappelijke 
 uitdagingen te blijven kunnen omgaan wordt  
 ook een budget voorzien om opleidingen 
 op maat van de sportclubs aan te bieden.  
 Omgaan met kansarmoede, anderstaligheid 
 of diversiteit, de omgang met het veranderend vrijwilligersprofiel, …zijn maar enkele van  
 deze uitdagingen.

• Een algemene uitdaging onder het motto “Zaventem zet je in beweging” is oog hebben voor  
 de verschillende doelgroepen, en zeker ook de niet-clubgebonden deelnemers. We zetten  
 daarom in op buurtsport om minder kansrijke jongeren aan het sporten te krijgen. Ook sport  
 op het werk groeit steeds meer in belang en zal dus ook in Zaventem, dat toch heel wat 
 bedrijven telt, de nodige aandacht krijgen. Ook het G-sporten (sporten voor mensen met een  
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 beperking) zal verder de nodige aandacht krijgen.

• Om al deze uitdagingen in een groeiende gemeente (meer dan 5.000 extra inwoners de  
 laatste 10 jaar) te kunnen blijven aangaan, moeten we overgaan tot het aanwerven van een  
 bijkomende sportpromotor. Dit zal de sportdienst ook toelaten om nieuwe en ambitieuze 
 initiatieven te nemen.

• Aangezien onze gemeentelijke sporthallen en het zwembad dateren van de bouwgolf in de  
 jaren ’70 hebben deze een respectabele leeftijd bereikt. Deze legislatuur hebben we een  
 doorlichting uitgevoerd om een visie te formuleren voor de sportinfrastructuur op korte, 
 middellange en lange termijn. De volgende zes jaar zullen concrete stappen worden gezet  
 in de opmaak van een masterplan voor de realisatie van een nieuwe centrale sportsite. Dit  
 nieuw sportcomplex zal minstens bestaan uit een sporthal, zwembad en gemeenschappelijke 
 cafetaria.

• Naast de formele infrastructuur wordt ook verder ingezet op de aanleg van buurtsportpleintjes. 

• Intergemeentelijke samenwerking kan de inwoners van Zaventem toegang geven tot nog  
 meer sportieve mogelijkheden en faciliteiten. We gaan op zoek naar slimme samenwerkingen 
 met onze buurgemeenten.

• De goede samenwerking met de sportraad als essentiële partner en representatieve 
 spreekbuis van het lokale sportleven wordt verder uitgebouwd.
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Een bewegende gemeente

• We bouwen het fietspadennetwerk verder uit (vb. Tramlaan, Hippodroomlaan, Zavelstraat, 
 HST-fietsroute langs het ‘Nossegem wegske’, …), zodat de 4 deelgemeentes vlot met elkaar 
 in verbinding staan.

• N-VA gaat voor een betere aanduiding en een beter onderhoud van de fietspaden.

• De  HST-fietsroute kan aangegrepen worden om het voor alle fietsers veiliger te maken om 
 Zaventem te doorkruisen. Daarom zoeken we naar een oplossing om de Parklaan te  
 ondertunnelen voor fietsers. De Spoorwegstraat krijgt een volledig nieuwe invulling zodat de 
 fiesers in een afzonderlijke berm rijden en de parkeerplaatsen toch gevrijwaard blijven. 

• De fietser moeten we als zwakke schakel in het verkeer meer beschermen door meer 
 eenrichtingsstraten, fietsstraten, zone 30-borden, politiecontrole en verdere uitbouw van het  
 fietspadennetwerk.

• We voorzien meer fietsenstallingen in de gemeente en denken daarbij ook aan de 
 zogenaamde veloboxen.

• Openbaar vervoer evenals fietsinfrastructuur moet maximaal aangesloten worden op  
 bestaande en nieuwe kernen. Herwaarderen van trage wegen is een uitstekende manier 
 om lichamelijke beweging te koppelen aan goed bereikbare dorps- centra.
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Een duurzame gemeente

• Een gezonde leefomgeving is essentieel en duurzaamheid is een economische evidentie.  
 Hiertoe bijdragen moet een rode draad zijn doorheen het hele beleid (mobiliteit, gemeentelijke 
 ontwikkeling, economie, …). Overheid en burgers zetten zich samen in voor klimaat en  
 leefmilieu. We engageren ons om de doelstelling van het vernieuwde Burgemeestersconvenant 
 2030 (40% CO2-reductie tegen 2030) waar te maken.

• We willen duurzame renovaties van bestaande woningen 
 verder blijven stimuleren, zowel financieel (subsidies, renteloze 
 leningen) als via begeleiding, met extra aandacht voor mensen  
 met een bescheiden inkomen. Wij zullen met advies en infor- 
 matie over duurzaam renoveren op regelmatige basis naar de  
 verschillende wijken in de gemeente trekken. Hiervoor zullen wij  
 een aangepast voertuig gebruiken waar de inwoner voor al zijn  
 vragen terecht kan (de Kyotomobiel).

• We geven als gemeente het goede voorbeeld en investeren verder in de energiezuinigheid  
 van het eigen patrimonium. We blijven ook investeren in een duurzaam gemeentelijk 
 wagenpark en in het verduurzamen van het woon-werkverkeer. We schakelen een versnelling 
 hoger wat betreft het plaatsen van zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen.

• Bij nieuwe ontwikkelingen of bij heraanleg van straten en pleinen zetten we in op een maximum 
 aan waterdoorlaatbare oppervlakte en/of materialen (vb. via waterdoorlaatbare 
 parkeerplaatsen, opritten, speelzones, wadi’s, waterinfiltratiebekkens, herwaarderen van  
 grachten, …).

• Bij bedrijven, kmo’s en handelaars adviseren wehoe energieverbruik te verminderen (vb. bij  
 de renovatie van panden). Door middel van een periodiek overlegplatform zullen we samen  
 acties en maatregelen uitwerken op vlak van mobiliteit,
 gebouwen en hernieuwbare energie.

• We maken werk van een degelijk deelfietssysteem zodat de lokale 
 bereikbaarheid vanaf de spoorwegstations vergroot wordt.

• Burgerinitiatieven in het kader van circulaire economie 
 (hergebruik) moeten we op een krachtige manier steunen. 
 Wij zullen daarom werken aan een duurzame 
 oplossing zodat de activiteiten die momenteel plaatsvinden in het Oud-Vredegerecht in de  
 Vilvoordelaan op die locatie kunnen behouden blijven.
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Een propere en groene gemeente

• Mensen verplichten de uitwerpselen van hun viervoeters op te  
 ruimen is een goeie zaak. Maar die zakjes moeten ergens naartoe, 
 want belanden nu nog al te vaak in de struiken. We willen meer  
 vuilbakken specifiek voor dit doel in het straatbeeld.

• Verdere uitbouw van hygiënische publieke ruimten met enkele  
 openbare toiletten die goed onderhouden dienen te worden.

• We gaan voor een sterke samenwerking met de intercommunale en  
 specialisten om sluikstorten een halt toe te roepen. Ook de Buurtinformatienetwerken kunnen 
 hier een rol in spelen.

• Sluikstorten pakken we streng aan. Publieke ruimten dienen zo gekozen en uitgebouwd te  
 worden dat er sociale controle mogelijk is. Ze dienen ook goed onderhouden te worden.

• Leegstand en verloedering gaan we tegen. Leegstaande panden trekken krakers en drugs 
 gebruikers aan en zijn niet bevorderlijk voor het propere karakter van de gemeente. We 
 willen leegstand aanpakken door toepassing van de kraakwet.

• Groen aanplanten is goed voor de 
 gezondheid en oogt mooi. Daar de 
 reglementering op het gebied van 
 onkruidbestrijding verstrengd is, dient  
 de gemeente ervoor te zorgen dat men  
 aanplant met onkruidpreventie in het  
 achterhoofd zodat het straatbeeld terug  
 aangenamer wordt.

• Goede verlichting van straten en 
 openbare domeinen werkt veiligheids- 
 bevorderend. De CO2-uitstoot willen  
 wij terugdringen door te kiezen voor  
 LED-verlichtingen. Alle straatlampen  
 moeten op zo’n kort mogelijke tijd  
 vervangen worden door LED-lampen.  
 Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar de lening kan volledig terugbetaald worden door  
 de energiewinst.
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• N-VA wil geen getto’s, maar blijft inzetten op een sociale mix.  
 Projectontwikkelaars zullen gevraagd worden om mee te 
 investeren in kwaliteitsvolle sociale woningen waarbij 
 verdere taalvereisten zullen gesteld worden voor de toekenning 
 van deze sociale woningen. Taalonkunde mag geen excuus 
 meer zijn om zich niet naar de lokale regels te hoeven 
 schikken.

• Wij willen de schaarse Vlaamse open ruimte op een maximale manier vrijwaren. Uitbreiding 
 kan niet zonder eerst op een slimme manier om te gaan met de nog bestaande inbreidings
 gebieden. Zo willen we een duidelijke kernversteviging, met behoud van het Vlaams 

 karakter van onze dorpen en gemeente. De bestaande bebouwde 
 gebieden moeten op een verstandige manier verdicht worden.

• N-VA wil een structurele bescherming van de bestaande open 
 ruimte. Hierbij moeten we ons de vraag durven stellen of we alle  
 bestaande uitbreidingsgebieden wel in die bestemming moeten 
 houden. Sommige delen kunnen we eventueel beter open en 
 groen houden.

• Verlaten en voorbijgestreefde sites moeten geherwaardeerd  
 worden om de Vlaamse ondernemer kans te geven zijn of haar 

 mogelijkheden ten volle te ontplooien of de Vlaamse gezinnen de mogelijkheid te geven te  
 blijven wonen in de buurt waar ze zijn opgegroeid. 

• Meervoudig gebruik van infrastructuur heeft een positieve impact op ons dagelijks leven:  
 sportzalen van scholen kunnen in het weekend dienst doen als sportzaal voor onze Vlaamse 
 sportclubs. Bedrijfsparkings kunnen na de kantooruren gebruikt worden voor evenementen  
 georganiseerd door onze Vlaamse verenigingen en daken van warenhuizen kunnen ingericht 
 worden voor het plaatsen van groepsaankopen via gestimuleerde hernieuwbare energie.

• We zorgen dat onze eigen jeugd in de gemeente kan blijven  
 wonen door gemeentelijke sociale kavels ter beschikking te  
 stellen, dit mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Een aangename gemeente
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Een milieuvriendelijke gemeente

• We zetten nog meer in op de bestrijding van wateroverlast. Eerst en vooral preventief door het  
 ontdubbelen van de rioleringen zodat de beken weer open kunnen gelegd worden en zo de  
 opslag- en afvoercapaciteit sterk te verbeteren. Zoals nu reeds gebeurt moet de gemeente 
 blijven toezicht houden op de verplichting om bij het bouwen van een nieuwe 
 woning het regenwater eerst op te slaan, dan te infiltreren en dan pas te lozen.

• N-VA wil de grote, landelijke open ruimte behouden. Aan het nieuw 
 Land Inrichtingsproject (LIP) ‘Noskoem’, waarvan de studie start in 2019 en de uitvoering  
 zal klaar zijn tegen 2024, verlenen wij volmondig onze steun. Dit is een project dat start aan  
 het Mariadalpark, langs rustoord Trappeniers, omvat de open ruimte aan ’t Imbroek en 
 eindigt aan het ‘Noskoem boske’ te Nossegem. In het project hoort ook het saneren van de  
 beek.

• We zullen ons inzetten om de groene zones een meerwaarde te geven door o.a. het 
 aanplanten van bloemenweides die de biodiversiteit versterken.

• Voetpaden en wandelwegen zullen weopwaarderen waar nodig.

• We blijven gronden aankopen in functie van behoud van open ruimte en omzetting in  
 natuurverwerving.

• Langs de Woluwebeek willen we het aanleg- 
 gen van een wandel- en fietspad verd 
 er ondersteunen. Het terug openleggen van  
 de Woluwebeek vanaf de Leuvensesteen 

  weg richting centrum Zaventem met daar 
 langs een toegankelijk wandelpad is een 
 prioriteit.

• Het Mariadalpark willen we waar nodig her- 
 aanleggen zodat het op een duurzamere 
 manier kan beheerd worden. 

• Landbouw en plattelandsontwikkeling blijven 
 we ondersteunen. De gemeente wil hiervoor  

 zoveel mogelijk stakeholders betrekken voor  
  behoud van de open ruimte.

• Groene ruimtes en een natuurlijke omgev- 
 ing vergen onderhoud. Wij wensen hiervoor meer  
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 budget te voorzien waarmee er werkuren worden aangekocht bij een sociale 
 tewerkstellingsorganisatie.

• De doorgedreven acties rond onze koesterburen worden verder gezet.

• Voor rommelpercelen ontwikkelen we een visie en een strategie van aanpak.

• We beogen een doorgedreven netheid van de gemeente door middel van een veegplan en  
 een bosmaaierplan.

• We voorzien een budget voor een nieuw vuilnisbeleid met aangepast vuilnisbakjes

• De goede samenwerking met Proper Zaventem wordt verder gezet.

• Verdere ondersteuning van de zeer positieve samenwerking met Natuurpunt, Sterrebeek  
 2000 en de KilleMeutel.

• Zeer waardevolle samenwerkingsverbanden met VLM, INL, Pronatura en Regionaal  
 Landschap verder zetten.
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Een diervriendelijke gemeente

• We hebben en behouden een schepen die de exclusieve bevoegdheid voor Dierenwelzijn  
 heeft. Deze schepen coördineert alle initiatieven voor de dieren en hun baasjes. Zo is er  
 steeds een politiek aanspreekpunt en een politieke verantwoordelijkheid.

• Dierenwelzijn willen we verankeren als een integraal onderdeel van het lokale milieubeleid  
 en in partnerschap met de landbouwers. Binnen de gemeentelijke administratie komt er een  
 duidelijk aanspreek- en meldpunt voor Dierenwelzijn.

• Door controle op het verbod om onverdoofd te slachten en een meldpunt voor verwaarloosde  
 of mishandelde dieren willen we onnodig dierenleed voorkomen.

• We lanceren informatie- en sensibiliseringscampagnes over dierenwelzijn, bijvoorbeeld rond  
 eindejaarsvuurwerk of zwerfkatten.

• We hebben twee losloopweiden voor honden, één in Zaventem en één in Nossegem. Ook in  
 Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe willen we op korte termijn een losloopweide. Het is de  
 bedoeling dat er de volgende legislatuur in elke deelgemeente minstens twee losloopweiden  
 komen.

• N-VA zet de permanente sterilisatiecampagne voor zwerfkatten verder.

• We streven naar bijkomende bijenkasten en bijenhotels omwille van het grote belang  
 ervan voor de biodiversiteit in onze gemeente.

• In samenwerking met de bevoegde inspectiediensten houden we als gemeente regelmatige  
 controles op de regelgeving over dierenwelzijn op markten, kermissen en evenementen. De  
 controles op niet-aangelijnde honden wordt verscherpt.

• We blijven de sticker promoten die eigenaars van dieren op hun deur of raam 
 kunnen bevestigen waarmee hulpdiensten geïnformeerd w o r d e n  
 over aanwezige dieren bij eventuele calamiteiten.
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Een goed onderhouden en investerende gemeente

• In de komende legislatuur moet er een algemeen masterplan opgesteld worden om de 
 verouderde sportinfrastructuur op middellange termijn te vervangen en het bestaande 
 patrimonium (cultuur, sport, onderwijs, vergader- en feestzalen,…) in alle deelgemeentes  
 degelijk te onderhouden en indien nodig aan te passen aan nieuwe noden.

• Het patrimonium van het OCMW is reeds sterk gemoderniseerd. Een centraal infopunt in de  
 vorm van een “sociaal huis” moet zowel digitaal als in het administratief centrum mogelijk  
 zijn. Hierbij staan zowel snelheid als eenvoud centraal. 

• We willen een langere termijnvisie opstellen voor het herstel van voetpaden en wegen, ge- 
 koppeld aan het masterplan van de rioleringen. Dit moet natuurlijk duidelijk gecommuniceerd  
 worden naar de burger en stelselmatig raadpleegbaar zijn via  de gemeentelijke 
 communicatiekanalen.

• De burger moet snel en eenvoudig kunnen volgen welke onderdelen van het publieke domein  
 (straten, kolken, parken, …) aangepast, uitgebreid of onderhouden zullen worden 
 (onderhoudsplan) en wanneer dit gebeurd is.

• We brengen de huidige rioleringen en straten in kaart en gaan aan de hand daarvan 
 prioriteiten stellen voor vernieuwing of vervanging.

• We onderhouden de straatkolken op regelmatige basis met een reinigingsplan.

• We vernieuwen de riolering onder de Tramlaan in Sterrebeek, zodat de oorzaak van de 
 wateroverlast daar weggenomen wordt en dit probleem van de baan is.

• We voeren de tweede fase uit van Park Liekendael in Sint-Stevens-Woluwe, met de aanpak  
 van het Kerkplein.

• Langs de Weiveldlaan in Nossegem en in de bedrijvenzone brengen we gescheiden 
 rioleringen aan met buffering op eigen terrein. In de bedrijvenzone versmallen we tevens de  
 rijweg en zorgen voor degelijke fiets- en voetpaden. We willen de zone ook vergroenen.

• In Zaventem pakken we de as Van Dijklaan – Parklaan – Marktplein aan, in functie van de  
 werken aan de Ring.

• We maken een haalbaarheidsstudie voor de groepering van alle gemeentelijke diensten in  
 een centraal gemeentehuis..
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Een veilige gemeente

• Onze gemeente wordt meer en meer geconfronteerd met grootstedelijke problemen en willen  
 daarom verder werken aan uw veiligheid.

• We leiden buurtwerkers op om problemen zoals alcoholisme en drugsverslaving te herkennen, 
 om de laagdrempeligheid te bevorderen en om mensen uit een sociaal isolement te halen.  
 Meer sociale interactie betekent meer solidariteit, meer veiligheid en een aangenamere en  
 meer leefbare gemeente. We willen buurtontmoetingscentra oprichten.

• N-VA breidt de capaciteit van de politie verder uit. Extra opdrachten en meer dreiging zorgen  
 immers voor meer noden. “Meer blauw op straat” blijft belangrijk. De wijkagenten moeten nog  
 zichtbaarder worden in het straatbeeld.

• We geloven in een doordachte nultolerantie en een lik-op-stukbeleid via GAS-boetes 
 (Gemeentelijke Administratieve Sancties) om het gevoel van straffeloosheid en onveiligheid  
 aan te pakken. Enkel zo kunnen we verstedelijkingsfenomenen indammen.

• Ook burgers kunnen hun verantwoordelijkheid opnemen via bijkomende buurtinformatie  
 netwerken en wijkwerking. Wij willen de inwoners stimuleren om samen alert te zijn en zo de  
 veiligheid in hun eigen buurt te verhogen.

• Het plaatsen van ANPR-camera’s (nummerplaatherkenning) aan de op- en afritten van de  
 autosnelwegen en eveneens aan de gemeentelijke grenzen is een must om 
 inbraken tegen te gaan. Deze camera’s vormen 
 als het ware een veiligheidsschild rond onze  
 gemeente.

• Ook overlast en kleine criminaliteit, zoals 
 algemene hinder die de openbare rust of 
 veiligheid verstoort, sluikstorten, wildplassen, 
 nachtlawaai, niet onderhouden van de 
 eigen stoep, … moet harder worden 
 aangepakt. De bevolking ergert zich enorm  
 aan deze overlast en ons voorstel is om extra 
 sanctionerende ambtenaren in dienst te 
 nemen.
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• Ook de dienst veiligheid en het aantal gemeenschapswachten willen we met minstens 3  
 voltijdse werkkrachten verder uitbreiden. Gemeenschapswachten kunnen heel wat samen- 
 levingsproblemen preventief aanpakken. Indien nodig kunnen zij ook optreden via het  
 GAS-reglement en het parkeerreglement (o.a. handhaving ‘stilstaan en parkeren’ aan de  
 scholen).

• Het opsporen van dubieuze handelszaken, domiciliefraude,  
 huisjesmelkerij, milieu- en bouwinbreuken en overtreding op  
 de arbeidswetgeving dient eveneens prioritair behandeld te  
 worden.

• Veiligheidscamera’s met gezichtsherkenning zijn cruciaal  
 in het opsporen van verdachten. Bovendien hebben ze een  
 ontradend effect op criminelen. Het voorzien van deze 
 camera’s op overlastgevoelige plaatsen (winkelstraten, 
 pleinen, spoorwegtunnel, …) in de gemeente is dus  
 noodzakelijk.

• Een gerichte aanpak van kleine en grote drugscriminaliteit is noodzakelijk en er moet streng  
 opgetreden worden tegen drugsdealers. Onze inwoners, van jong tot oud, moeten steeds met 
 een veilig gevoel de straat op kunnen.




