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Wij streven naar een duurzame 
gemeente, met respect voor de beperkt 
beschikbare ruimte,  grondstoffen en 
energie.  Een gemeente met nette straten, 
met blijvende aandacht voor mens en 
milieu, en met een ruime kijk op de wereld 
rondom ons.

Wij streven naar een gezonde 
gemeente met gezonde inwoners als 
doelstelling. Gezonde inwoners betekent 
dat het beleid gericht moet zijn op 
beweging, ontspanning en dynamiek maar 
ook een goede visie op onze ‘omgeving’.

Wij streven naar een dynamische 
gemeente waar we veilig kunnen fietsen 
en wandelen en waar Koning Fiets regeert.

Wij streven naar een warme 
gemeente, waar verenigingen, wijken en 
buurten alle kansen krijgen en waar vele 
vrijwilligers het nodige respect en 
waardering krijgen.

Wij streven naar een zorgzame 
gemeente, die een beleid voert dat 

gestoeld is op solidariteit en dienstbaarheid.  
Wij willen een gemeente met zorg voor de 
jeugd, met respect voor de werkenden, met 
waardering voor de senioren.  Een 
gemeente tenslotte met een groot 
solidariteitsgevoel voor hen die de meeste 
zorg en aandacht nodig hebben.

Wij streven naar een open en gastvrije 
gemeente, met bestuurders die voor 
iedereen zichtbaar en aanspreekbaar zijn, 
die de bezorgdheden van de inwoners 
aanvoelen en die oplossingen aanreiken 
voor de kleine problemen van elke dag.

Wij streven naar een veilige 
gemeente, waar respect is voor mensen en 
hun bezittingen, waar afspraken nagekomen 
worden en waar iedereen het juiste 
evenwicht vindt tussen vrijheid en 
verantwoordelijkheid, tussen rechten en 
plichten.

Uiteindelijk draait het er om dat u 
vandaag en in de toekomst gelukkig 
en tevreden kan zijn in de gemeente 
Haaltert.

WIJ KIEZEN VOOR DE WEG VOORUIT,
NAAR EEN HAALTERT
WAAR IEDEREEN MEE IS!



DUURZAAM VOORUIT!
CD&V VISIE OP LEEFMILIEU EN NATUUR, 
DUURZAAMHEID, ENERGIE EN LANDBOUW

EEN AMBITIEUS KLIMAAT- EN 
ENERGIEBELEID met een woon- en 
energieloket met een gemeentelijke 
energiecoördinator en ondersteuning voor 
energiescans en energiebesparende maatregelen. 
De opbrengst van gemeentelijke zonnepanelen 
vloeit voor 100% terug naar milieuvriendelijke 
investeringen.

HET BEHOUD VAN DE OPEN RUIMTE 
MET AANDACHT VOOR NATUUR ÉN 
LANDBOUW! 

Toegang tot natuur en bossen in de eigen 
buurt zijn belangrijk voor de levenskwaliteit van 
iedereen. Wij gaan voor de realisatie van 1 ha 
bos en natuur extra per jaar. We blijven Den 
Dotter en De Keelman erkennen als waardevolle 
natuurgebieden.

Een goed evenwicht en afspraken tussen 
duurzame landbouw en natuur is voor ons 
belangrijk. We behouden maximaal de typische 
elementen van het Haaltertse landschap 
zoals heggen, knotwilgen, voetwegen en 
bloemenranden. Landbouwers zijn cruciaal in het 
beheer en krijgen een faire vergoeding. Naast 

de zorg voor ons landschap is er meer nood aan 
groen in het straatbeeld: geveltuintjes met bij-
vriendelijke bloemen zorgen voor bloemrijk genot, 
een eetbare haag levert besjes en gesprekken 
onderweg.

We maken werk van een gemeentelijk 
landbouwersloket als aanspreekpunt voor 
landbouwers en waar burgers in contact worden 
gebracht met gezonde, lokale voeding. We geven 
als gemeente het goede voorbeeld door groenten, 
fruit,… aan te kopen bij lokale producenten.

Ook de jongere en oudere generaties moeten 
van groen in de eigen buurt kunnen genieten 
door groene speelplaatsen en speeltuinen 
en de ontwikkeling van zorgnatuur: 
bloemenweiden aan de woonzorgcentra om 
te revalideren, volkstuintjes voor ontmoeting 
tussen jong en oud. We betrekken lokale 
tuinaannemers en plantmateriaal kopen 
we lokaal. Op deze manier zorgen we voor 
groene jobs.

Duurzaam vooruit naar 
een groene en leefbare 
gemeente, dat staat hoog 
op onze prioriteitenlijst. 
Strategische en 
toekomstgerichte keuzes 
die de levenskwaliteit van 
ons én van de volgende 
generaties verzekeren,  
daar gaan we voor.



PROPERE LUCHT, WATER EN STRATEN

Water als bron van leven moet proper zijn. 
Blijvende investeringen in waterzuivering zijn 
hiervoor noodzakelijk. We investeren in de aanleg 
van IBA’s (individuele behandelingsinstallaties 
afvalwater) en de gemeente neemt de kosten op 
zich voor de aanleg van gescheiden rioleringen.

Wij kiezen voor een zwerfvuilvrije buurt, want 
een gezellige buurt is ook een propere buurt. De 
gemeente zorgt voor de nodige uitrusting en een 
vrijwilligersverzekering om het zwerfvuil in je buurt 
te lijf te gaan. Propere buurten worden opgefleurd 
met bloembakken en er wordt jaarlijks minstens 1 
ontmoetingsmoment georganiseerd. 

We verbeteren de luchtkwaliteit in de directe 
nabijheid van de scholen door de inrichting van 
schoolstraten.

STIMULEREN VAN DE DEELECONOMIE

We bouwen een materialenbibliotheek uit 
waar gereedschap (tuin, herstellen van fietsen,…) 
ontleend kan worden. Buurtwerkplaatsen 
zorgen ervoor dat niet iedereen over een eigen 
werkplek hoeft te beschikken en laten ideeën 
en vriendschappen groeien. Van hieruit kunnen 
buurtkunstwerken of bankjes voor gesprekken 
groeien.

We verduurzamen het volledige aankoopbeleid 
door in alle bestekken sociale en milieucriteria op 
te nemen.

>>
DUURZAAM
VOORUIT!



CD&V VISIE OP SPORT EN BEWEGING

MEER BEWEGEN EN SPORTEN 
BEVORDERT ONZE LEVENSKWALITEIT: 
het maakt ons fitter en gezonder, we leven er 
langer door en zien er beter uit. Sporten is ook 
een sociaal gebeuren dat velen verenigt. Een 
goed sportbeleid is laagdrempelig en gebeurt in 
overleg en met structurele ondersteuning van de 
lokale verenigingen en clubs maar moet ook de 
recreatieve sporter alle kansen geven. Met CD&V 
willen we ook initiatieven ondersteunen die alle 
leeftijdscategorieën en doelgroepen stimuleren 
om aan meer lichaamsbeweging te doen.

EEN EERLIJK SUBSIDIEBELEID VOOR 
ALLE SPORTVERENIGINGEN, OOK 
AMATEURISTISCHE, IS ONONTBEERLIJK.

CD&V gaat voor bijkomende sportinfrastructuur 
door de ontwikkeling van de radarsite in 
Kerksken die ook kan gebruikt worden als 
polyvalente ruimte voor zowel sport als culturele 
evenementen.

Er zijn ook investeringen nodig in moderne 
sportinfrastructuur zoals kunstgrasvelden, 
padelterreinen, basketbalterrein, BMX-parcours 
voor de jeugd, outdoor fitnesstoestellen en 
petanquebanen met  daarmee verbonden 
rustbanken en picknicktafels.

Voor de recreatieve sporter creëren we een 
Finse piste die goed onderhouden en in de 
wintermaanden verlicht is. Een Finse piste in 
de buurt van de sporthal geeft ouders bvb. de 
mogelijkheid om te sporten tijdens het hobby-
uurtje (in sporthal of academie) van de kinderen…

Goed onderhouden wandel- en fietspaden 
en een aangepaste bewegwijzering dient het 
netwerk van trage wegen duidelijk te maken en 
te promoten.

SPORTEND VOORUIT!



STAP VOOR STAP VOORUIT!
CD&V VISIE OP ONDERWIJS, LEVENSLANG LEREN…

NAAST DE EVIDENTE OPDRACHT OM 
KINDEREN LEERKANSEN TE BIEDEN, 
HEBBEN SCHOLEN OOK EEN BELANGRIJKE 
SOCIALE FUNCTIE.

Via de kinderen ontwikkelen ouders ook hun 
netwerk, de ruimtes rondom en in de school zijn 
waardevolle plekken. CD&V kiest daarom voor 
een brede school die samenwerkt met (sport)
verenigingen, academie, musea,  jeugdwerk, 
kinderopvang, bibliotheek,... om zo ruimte optimaal 
te benutten en kinderen en hun ouders maximale 
ontwikkelingskansen te geven. 

Niet alle ouders kunnen hun kinderen 
ondersteunen bij het leren of hebben de 
ruimte of noodzakelijke rust om het huiswerk 
te maken. CD&V wil gezinnen ondersteunen bij 
huiswerkbegeleiding, voorleesgroepen, (zomer)
activiteiten,… in samenwerking met verenigingen, 

vrijwilligers en studenten.

EXTRA KLEINSCHALIGE VOOR- EN 
NASCHOOLSE OPVANG BUITEN DE 
SCHOOLMUREN STIMULEREN IS 
BELANGRIJK.

We beperken de maximumfactuur via subsidies 
voor schoolzwemmen en gezamenlijke cultuur- en 
sportdagen voor alle netten.

We moedigen onderwijs in de buurt verder aan. 
Het komt de veiligheid ten goede en zorgt voor 
een grotere betrokkenheid bij de plaatselijke 
leefgemeenschap. Netoverschrijdende initiatieven 
en samenwerking tussen de scholen worden 
gesteund.

Aandacht voor gezonde tussendoortjes op school 
blijft ook belangrijk met het stimuleren van meer 
fruit en groenten van lokale leveranciers.



CD&V VISIE OP JEUGD
#VOORUIT

HAALTERT KENT EEN BLOEIEND 
JEUGDVERENIGINGSLEVEN dat gesteund 
is op de vrijwillige inzet van vele jonge mensen. 
Jongeren moeten elkaar terug kunnen 
ontmoeten. De jeugd verdient 100 % ons 
respect en onze aandacht, via een beleid met een 
duidelijke langetermijnvisie.

CD&V gaat voor de uitbouw van een polyvalente 
ontmoetingsruimte op de radarsite, ook voor 
gebruik door jongeren en ontmoetingsplaatsen 
op maat, bv. een skateparcours of basketbalplein 
net als voldoende ruimte voor avontuurlijk 
speelgroen. Jaarlijks onderhoud en de 
vernieuwing van bestaande speeltuigen is 
nodig, zodat er op verschillende plaatsen 
in de gemeente veilige en kindvriendelijke 
speelpleintjes zijn, aangepast aan alle leeftijden.

We gaan voor veilige en degelijke infrastructuur 
voor alle jeugdbewegingen en brandveilige en 
energiezuinige jeugdlokalen.

Het jeugdbeleid moet ook verder gaan dan 
enkel het ondersteunen van verenigingen; ook 
kansarme kinderen, kinderen met een beperking 
of kinderen in armoede en niet-georganiseerde 
jeugd, kinderen met verschillende interesses en 
scholingsgraden verdienen een aanbod. CD&V 
gaat voor:

> Wifi in openbare plaatsen.

> Een ploeg van ‘vliegende monitoren’ wordt 
opgestart die, met de speelkoffer naar 
plaatsen trekt waar een speelstraat wordt 
georganiseerd.

> Échte inspraak en directe communicatie 
naar en met de jeugd, onder andere met 
een digitale jeugdkrant, een jeugdsite en het 
optimaal benutten van de sociale media.

> We voorzien een gebundeld aanbod in een 
brochure en website zodat (groot)ouders snel 
een overzicht hebben van alle jeugdinitiatieven 
en de verantwoordelijken.



GEËNGAGEERD VOORUIT!
CD&V VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK, 
WARME EN ZORGZAME BUURTEN,…
CD&V ZET IN OP WARME BUURTEN WAAR 
HET VEILIG, AANGENAAM EN GEZOND 
WONEN IS. Vrijwilligerswerk blijft voor ons de 
olie die een warme samenleving smeert. Alle 
vormen van belangeloze inzet moeten worden 
aangemoedigd en gesteund.

Wij geloven onverminderd in de sociale en 
menselijke waarde van een sterke buurt- en 
wijkwerking. Ontmoetingen stimuleren begint 
soms met kleine dingen, zoals het plaatsen van 
banken.

CD&V gaat voluit voor het verbinden van alle 
vrijwilligers, over de deelgemeenten heen via een 
vrijwilligersloket waarbij vrijwilligers en inwoners 
gemakkelijker hun weg naar elkaar vinden. Een 
sociaal makelaar stimuleert bewoners om zowel 
een dienst aan te bieden als om hulp te vragen 

bvb.  boodschappen doen, klussen of hulp met een 
computer, tuintje delen.

We ondersteunen de vrijwilligers zowel qua 
subsidies, als materiaal, als vorming en locatie en 
voorzien een gemeentelijke tussenkomst in de 
vrijwilligersverzekering van onze verenigingen.

De adviesraden worden onverminderd erkend en 
aangemoedigd in hun adviserende rol.

 
Een luidruchtige buurman, overhangende 
takken of een hond die maar blijft blaffen? 
Vervelend. De oplossing? Burenbemiddeling! 
We vragen zo een dienst in de politiezone 
Denderleeuw-Haaltert. Het is gratis en snel  
en een groot pluspunt in tegenstelling tot 
zware kosten of lange, juridische procedures.



CD&V VISIE OP VERKEER, VEILIGHEID, 
MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN

VLOT EN DYNAMISCH VOORUIT!

WE WILLEN DAARVOOR:

> INVESTEREN IN DUURZAME AANLEG VAN DE 
WEGEN EN VEILIGE FIETS- EN VOETPADEN

> NIEUWE FIETSVERBINDINGEN EN 
WANDELWEGEN TUSSEN ONZE 
DEELGEMEENTEN 

> DE VERKEERSVEILIGHEID VERHOGEN

Ook in een landelijke gemeente als Haaltert slibben de wegen 
dicht en maakt sluipverkeer sommige straten onleefbaar. CD&V 
Haaltert wil werk maken van een sterk mobiliteitsbeleid dat ver-
trekt van het STOP-principe (eerst zorgen voor de stappers, dan 
de trappers, vervolgens het openbaar vervoer en ten slotte het 
privaat vervoer) en dat Koning Fiets centraal stelt. 
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Onze focus ligt op duurzame basismobiliteit 
daarvoor maken we werk van de realisatie 
van mobipunten.  We investeren in een 
degelijke fietsinfrastructuur en nemen het 
initiatief om veilige functionele en recreatieve 
fietsverbindingen tussen de deelgemeentes te 
creëren:

> een alternatieve fietsroute voor de Bosstraat 
via het pad aan de Wijpenstalstraat en de 
aansluiting op de Hooglareweg. 

> een intergemeentelijke functionele fietsroute 
tussen Haaltert en Denderhoutem en tussen 
Haaltert en Heldergem. 

> veilig fiets – schoolverkeer!

> we investeren in kwalitatieve fietsenstallingen in 
de dorpscentra en op locaties waar veel fietsers 
komen zoals bushaltes, stations,…

We maken een “fietsbibliotheek” waar je 
verschillende soorten fietsen kan ontlenen voor 
een jaar (vb kinderfietsen die snel te klein worden).

Ook stappen maken we opnieuw aantrekkelijk 
door: 

> een structureel onderhoud van de vele veld- en 
voetwegen

> we actualiseren de Atlas der Buurtwegen in 
samenspraak met bewoners en landbouwers

> een stoepenplan om te bepalen welke 
voetpaden het eerst in aanmerking komen voor 
aanleg of herstelling mét aandacht voor de 
veiligheid van rolstoelgebruikers en van ouders 
met kinderwagens.

We zetten in op een betere organisatie van het 
openbaar vervoer in onze gemeente. Hiervoor 
intensiveren we de communicatie met De Lijn en 
de NMBS. 

We brengen de mobiliteitsknelpunten van 
Haaltert in kaart en kiezen voor een systematische 
aanpak. Concreet maken we werk van de 
realisatie van een structurele oplossing voor de 
mobiliteit rond de driehoek Schoolstraat-Adv. De 
Backerstraat-Molenstraat te Denderhoutem, de 
Hollestraat in Kerksken en de Bosstraat in Ede. We 
maken sluiproutes onmogelijk of ontmoedigen 
ze sterk om de leefbaarheid in de omgeving te 
vergroten. Ook randparkings voor auto’s zien we 
als een oplossing voor minstens een deel van de 
parkeerproblematiek.  

Voor CD&V geen zwaar doorgaand vrachtverkeer 
door de dorpskernen. Lokale handelaars blijven 
bereikbaar voor laden en lossen.

Een parkeerzone voor vrachtwagens zal op de 
meest geschikte locatie ingeplant worden. 

>> MOBILITEIT



Hindernissen aan voet- en fietspaden worden 
maximaal weggewerkt. We zorgen ook voor een 
maximale scheiding van het fiets- en (doorgaand) 
autoverkeer. Waar mogelijk zorgen we voor vrij 
liggende fietspaden.

Het creëren van veilige schoolomgevingen is een 
prioriteit. We voorzien gemachtigde opzichters 
aan alle scholen en zetten in op regelmatig 
politietoezicht. De oversteekplaatsen aan alle 
scholen worden veiliger gemaakt waarbij de zone 
30 door aangepaste infrastructuur en dynamische 
borden wordt afgedwongen en oversteekplaatsen 
voldoende zichtbaar worden gemaakt.

Kinderen moeten ook met de fiets veilig op 
school kunnen geraken. We werken een 
schoolroutekaart uit met de veiligste routes naar 
school en nemen extra veiligheidsmaatregelen 
op schoolfietsroutes. In samenwerking met 
privépartners kopen we fietshelmen aan voor alle 
schoolgaande kinderen van Haaltert en stimuleren 
scholen om deel te nemen aan het project 
fietsexamen.

We verhogen de verkeersveiligheid  niet enkel 
door aanpassingen van de infrastructuur maar ook 
door een slimme inzet van controles op parkeren, 
snelheidscontroles op hoofd- én binnenwegen.

WE KIEZEN VOOR EEN INTEGRALE 
AANPAK VAN OPENBARE WERKEN:

> perfecte studievoorbereiding, 

> het gebruik van degelijke materialen, 

> input van verkeerstechnische criteria in functie 
van de verkeersveiligheid, 

> de aanleg van gescheiden rioleringen in het 
kader van de waterzuivering en integrale 
waterkwaliteit, 

> maximale benutting van subsidies door hogere 
overheden, 

> een degelijk toezicht op de uitvoering van de 
werken binnen de kortste tijd

> tijdig overleg met de bevolking in de planfase, 
voor en tijdens de uitvoering en bij de evaluatie. 

Belangrijke ruimtelijke ingrepen en inplantingen 
worden voorafgegaan door een mobiliteitstoets. 

We realiseren aparte doorsteken en aantakkingen 
voor fietsers en voetgangers. Op korte termijn 
realiseren we de voorziene heraanleg van de 
Eigenstraat met verhoogde fietspaden en de 
vernieuwing van de fietspaden op Anderenbroek 
in aansluiting met de Ninovestraat.

CD&V wil tevens een beter structureel onderhoud 
van de wegen, de voetpaden en de fietspaden. 
Sociale tewerkstelling via de gemeente kan hier 
een handje toesteken. 

>> VEILIGHEID

>> OPENBARE WERKEN

Niet enkel wat we zien telt, ook 
de ondergrondse infrastructuur 
moet onderhouden worden. 
We laten een inventaris van de 
rioleringen en nutsleidingen en 
hun huidige toestand opmaken. 
Deze inventaris vormt mee een 
basis van een systematische 
aanpak van openbare werken.



CD&V VISIE OP ZORG, SOCIAAL EN 
BEJAARDENBELEID, OCMW, ARMOEDEBELEID, 
POLITIE EN VEILIGHEID

ZORGZAAM VOORUIT

Het sociale is de politieke 
drijfveer van CD&V Haaltert. 
Een gemeente waar iederéén 
meetelt. Een sterk sociaal 
beleid, met extra aandacht 
voor wie niet altijd mee kan, 
daar willen wij voor gaan.



Het welzijn en de levenskwaliteit willen 
we waarborgen, vereenzaming en sociaal 

isolement willen we aanpakken.  We willen het 
aanbod beter afstemmen op de noden:

> door opvang wanneer het nodig is: overdag 
of ’s nachts, weekend- of noodopvang, voor 
ouderen, zieken of kleine kinderen in goed 
uitgeruste infrastructuur

> door zorgregie, thuiszorg, mantelzorg, 
kortverblijf en een beleid tegen vereenzaming 
zodat mensen langer in hun vertrouwde 
omgeving kunnen blijven wonen

> een subsidiereglement voor kleine 
woningaanpassingen en groepsrenovaties om 
langer thuis wonen te faciliteren

> een vlotte samenwerking met alle 
welzijnsorganisaties.

> sociaal assistenten moeten naast het 
dossierbeheer voldoende tijd hebben om 
mensen te begeleiden, eventueel via een 
mobiel welzijnshuis. Niet-mobiele personen en 
bejaarden hebben baat bij zo een servicedienst

> we zetten in op acties die de solidariteit tussen 
generaties versterken door contacten te 
stimuleren tussen scholen en woonzorgcentra, 
studeren in het woonzorgcentrum, tuindelen,….

> We maken werk van toegankelijkheid en maken 
hiervoor een gemeentelijk label

> We maken werk van integratie via sport 
en verenigingsleven en door taallessen en 
huiswerkbegeleiding

> voor kwetsbare jongeren starten we 
tewerkstellingsprojecten op

> we werken verder aan schuldpreventie, 
schuldbemiddeling en sociale tewerkstelling 
om te vermijden dat nog meer mensen in 
moeilijkheden raken

> de verdere uitbouw van de Uit-pas, in 
samenwerking met de verenigingen (o.a. 
Welzijnsschakel) want dit geeft kansengroepen 
de mogelijkheid om deel te nemen aan 
culturele en sportieve activiteiten in onze 
gemeente.  

>> JONG
EN OUD
SAMEN 
VOORUIT
Actieve senioren en medioren zijn met velen 
vandaag en steeds vaker zijn zij betrokken 
bij wat in onze gemeente leeft: in actieve 
sportbeoefening of in het cultureel-vormend  
werk, in hobbyclubs of als vrijwilliger in het 
verenigingsleven. Vanuit een gevoel van 
respect en dankbaarheid moeten wij hen in 
onze gemeente alle kansen daartoe geven. 
Een dynamisch ouderenbeleid heeft daarnaast 
ook oog voor zorgbehoevende senioren: de 
gemeente en het OCMW moeten werk blijven 
maken van een goede dienstverlening aan 
onze senioren. Het zorgbeleid in Haaltert moet 
toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar blijven.

CD&V GAAT VOOR:

> voldoende ontmoetingsruimte aan betaalbare 
prijzen.

> het stimuleren van sociale contacten via het 
creëren van gezellige buurthuizen en -winkels, 
waar jong en oud elkaar kunnen vinden om zo 
vereenzaming te voorkomen.

> een beleid op maat met aangepaste sport- en 
cultuuractiviteiten 

> we houden rekening  met  de  digitale  kloof  en 
voorzien voldoende openbare  computers  (bvb. 
in  de  bib) en cursussen.

>> WELZIJN



>> POLITIE,
VEILIGHEID & 
BURGERPARTICIPATIE
CD&V weert alle vormen van overlast en criminaliteit in de gemeente via preventie 
en sensibilisering, overleg met buurten en wijkcomités, een wijkagent als centraal 
aanspreekpunt, onze BIN – netwerken, nummerplaatherkenningscamera’s op 
invalswegen, een goede openbare verlichting bij ontmoetingsplaatsen (speelpleintjes, 
sportterreinen…..) en subsidiëring van veiligheidsgerichte aanpassingen van woningen.

We zetten ook in op preventie en vroegdetectie van kwetsbare doelgroepen in 
samenwerking met bestaande zorgactoren.

CD&V GAAT VOOR:

> een draaiboek voor politie en rusthuizen bij verdwijning van dementerenden

> camera’s op bepaalde, openbare plaatsen (o.a. warandepark, begraafplaatsen en 
station Haaltert)

> vrijwilligers bij politie voor gratis en persoonlijk diefstalpreventie-advies

> een buurtbemiddelingsdienst

ZORGZAAM VOORUIT



CD&V VISIE OP GEZINNEN, (BETAALBAAR) WONEN
LIEFDEVOL VOORUIT

Zorg voor ouderen en kinderen vinden 
we kerntaken van de gemeente. Een 
goed gezinsbeleid heeft oog voor alle 
samenlevingsvormen en niet enkel voor 
gezinnen met kinderen. Het groeiend aantal 
alleenstaanden, singles, kinderloze- of 
eenoudergezinnen verdient meer aandacht.  Ook 
de vorm van de gezinnen verandert en als CD&V 
hebben wij respect voor ieders geaardheid.  
Verder verandert ook de samenstelling van de 
gezinnen en worden we met z’n allen ouder 

en groeit de behoefte aan sociaal contact en 
betaalbare zorg in de buurt.

Alle generaties moeten in onze gemeente 
welkom zijn en ruimte krijgen. Kinderen die 
samen spelen, jongeren die samenkomen 
om plezier te maken, ouderen om gezellig te 
keuvelen: de gemeente moet investeren in goed 
onderhouden en bijkomende ontmoetings- en 
speelruimte voor alle leeftijdscategorieën in alle 
deelgemeenten .

>> GEZINNEN Van kinderopvang wordt steeds meer flexibiliteit 
verwacht.  Het aanbod moet hier op inspelen, 
rekening houdende met de draagkracht van de 
ouders én de kinderen.

CD&V WIL:

> investeren in voldoende, kwaliteitsvolle en 
betaalbare kinderopvang, ook voor kinderen 
in armoede, kinderen met een handicap, 
kinderen van ouders die in ploegen werken of 
alleenstaand zijn, zieke kinderen, …. of in geval 
van nood >>



> een up-to-date centraal infopunt inzake 
vraag/aanbod van opvangmogelijkheden, voor 
elke leeftijdscategorie, zowel in school- als 
vakantieperiodes 

> een meer gecoördineerd aanbod (jeugddienst, 
sportdienst, De Pagadder, vrije initiatieven vb. 
sportverenigingen, jeugdbewegingen,… ) 

> het Huis van het Kind verder uitbouwen tot 

een plaats waar ouders zich thuis voelen en 
de spelotheek wordt uitgebreid met een 
huurdienst voor kinder- en bakfietsen of een 
bolderkar

> kinderen moeten zich veilig kunnen verplaatsen. 
CD&V wil het Save-Charter, opgesteld 
door ouders van verongelukte kinderen, 
ondertekenen waardoor aan die basisveiligheid 
wordt voldaan

>> GEZINNEN
>>

 W
O

N
EN

CD&V wil dat iedereen zich een betaalbare 
en kwaliteitsvolle woning kan veroorloven. 
We zijn voor een sterk woonbeleid dat 
rekening houdt met alle levensfasen van 
een gezin, ook met eventuele beperkingen 
of handicaps.

De gemeente moet in samenwerking met 
de sociale huisvestingsmaatschappij en het 
sociaal verhuurkantoor instaan voor een 
verantwoord aanbod aan sociale huur- 
en koopwoningen. CD&V wil inzetten 
op kernversterking, wooninbreiding en 
verantwoorde woonuitbreidingsgebieden. De 
ontwikkeling van woonuitbreidingsgebieden 
kan pas na een grondige studie van de 
mobiliteits- en verkeersveiligheidseffecten 
en de waterbeheersingseffecten van het 
hele gebied. Ook de juridische voorwaarden 
omtrent onteigeningen, planbaten en 
planlasten moeten volledig onderzocht 
worden.

CD&V engageert zich om de inwoners te 
betrekken bij planvoorstellen van bij het 
begin, en zeker niet alleen wanneer het plan 
definitief afgewerkt is door het studiebureau 
en goedgekeurd door het schepencollege.

CD&V GAAT VOOR:

> kleinschalige, inbreidingsgerichte sociale 
huisvestingsprojecten. Bij nieuwe 
woonprojecten pleiten we voor een 
evenwicht tussen sociale en andere 
woningen met oog voor duurzame, 
collectieve energievoorziening en 
duurzame mobiliteit

> starterswoningen voor wie net niet 
in aanmerking komt voor een sociale 
woning

> stimuleren van zorgwonen en levenslang 
wonen: assistentiewoningen, aanleunflats, 
aangepast en toegankelijk wonen, kleinere 
woningen, kangoeroewoningen… en niet 
enkel voor kapitaalkrachtige senioren

> de uitbouw van een gemeentelijk 
infocentrum of woonwinkel met 
duurzaam bouwadvies, energiescans,…  
Een goede samenwerking met de 
sociale huisvestingsmaatschappijen 
maar ook private verhuurders en 
projectontwikkelaars is hier van groot 
belang

> opvoeren van de strijd tegen langdurige 
leegstand, verkrotting en verwaarlozing 

> stimuleren van nieuwe woonvormen: 
woningdelen, co-housingprojecten…

> tussen de diverse woonvormen worden 
meer groene (speel)ruimtes voorzien met 
petanquebaan, schommel, bankjes,… waar 
jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

CD&V wil het landelijk karakter van Haaltert 
vrijwaren. Appartementsgebouwen schieten als 
paddenstoelen uit de grond. Meerdere bouwlagen 
moeten mogelijk zijn in de kern maar we moeten 
verhinderen dat alle dorpskernen verstedelijken.
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VAKKUNDIG VOORUIT
CD&V VISIE OP ONDERNEMEN, 
MIDDENSTAND EN TEWERKSTELLING

Handelaars en horeca-uitbaters geven zuurstof 
aan de gemeente. De laatste jaren zien we 
echter veel  handelszaken verdwijnen uit onze 
dorpskernen.  De “plesj” wordt een verlaten en 
troosteloze omgeving, panden staan over te 
nemen, te huur of te koop... Om uit te groeien 
tot een economisch gezonde gemeente wil 
CD&V de lokale ondernemers versterken door 
een efficiënte dienstverlening. Daarnaast willen 
we onze dorpscentra verfraaien zodat het er 
aangenaam vertoeven is en ze uitnodigen tot 
winkelen, iets eten of drinken.

IN SAMENSPRAAK MET DE HANDELAARS 
EN DE MIDDENSTANDSRAAD WILLEN WIJ 
DE PLAATSELIJKE MIDDENSTAND NIEUW 
LEVEN INBLAZEN. CD&V GAAT VOOR:

> een gemeentelijk ondernemersloket met een 
aanspreekpunt waar ondernemers, handelaars 
en middenstand terecht kunnen 

> op de gemeentelijke website voorzien we een  
duidelijk  ondernemersluik  waar  meer  info  
specifiek  voor  ondernemers gedeeld  wordt 

en waar de gegevens up-to-date  zijn  

> een aanmoedigende vestigingspremie voor 
nieuwe handelaars om hun zaak op te starten 
en uit te bouwen.

> tijdelijke handelszaken om langdurige leegstand 
tegen te gaan. 

> de promotie van lokaal winkelen en zelf ook 
aankopen bij lokale handelaars

> een goed mobiliteitsbeleid dat ook rekening 
houdt met mindervaliden, in combinatie met 
een goed parkeerbeleid

> bebloeming en inrichting van de dorpskernen 
dragen bij tot een aangename ervaring voor de 
consumenten ism sociale tewerkstelling

> ongemakken bij wegenwerken of de 
organisatie van sportwedstrijden zijn in een 
levende gemeente niet te vermijden. Wel 
zorgen we voor een tijdige communicatie van 
en overleg bij wegenwerken, wielerwedstrijden 
en andere evenementen.



BRUISEND VOORUIT
CD&V VISIE OP CULTUUR, VRIJE TIJD, TOERISME, 
INTERNATIONALE SAMENWERKING, INTEGRATIE

Een bruisende gemeente is een gemeente 
waar iedereen graag woont, waar generaties 
elkaar vinden en waar aandacht is voor jong én 
oud. Haaltert heeft een rijke culturele traditie, 
onze bibliotheek én het filiaal en muziekscholen 
kunnen op onze steun rekenen.  Verenigingen 
die culturele activiteiten gratis aanbieden moeten 
meer en betere ondersteuning krijgen. Het 
gemeentebestuur moet hierbij een regie- en 
ondersteuningsrol aannemen en geen concurrent 
worden van initiatieven die groeien vanuit het 
middenveld!

Ook toerisme versterkt onze gemeente en schept 
kansen voor de gemeente, het verenigingsleven, 
de lokale ondernemers en de bevolking zelf. We 
beschermen ons cultureel erfgoed. Bovendien 
staat een gemeente niet op zichzelf. Een 
internationale band kan een gemeente versterken 
en mensen verbinden.

CD&V GAAT VOOR:

> een gemeentelijk statuut en verzekering voor 
vrijwilligers  en een optimale spreiding van 
middelen en subsidies en een laagdrempelige, 
gemeentelijke uitleendienst

> we voorzien een vrijwilligersloket waar vraag en 
aanbod op elkaar kunnen afgestemd worden en 
waar mensen met hun vragen terecht kunnen

> een gemeentelijk aanspreekpunt 
(evenementencoach) voor de verenigingen, ook 
bereikbaar buiten de openingsuren.

> de uitvoering van de nota ‘herbestemming van 
kerkgebouwen’ met respect en in overleg met 
alle betrokkenen.

> we benutten de expertise van adviesraden 
maar zetten ook andere inspraakmodellen 

op: dialoogtafels, praatcafés, focusgroepen, 
wijkgesprekken,…

> ondersteuning van lokale radio want het maakt 
de zieke en eenzame mensen blij.

> promotie van de lokale troeven, onderhoud en 
behoud van aanwezig erfgoed, onderhoud van 
fiets- en wandelwegen, goede bewegwijzering, 
samenwerking met De Fietserij voor 
uitleendienst fietsen, speelelementen voor 
kinderen in wandel- en fietsroutes…

> we zetten in op wederzijds respect van alle 
bevolkingsgroepen en maken werk van 
integratie en samenleven. We ondersteunen 
verenigingen die integratie en multiculturaliteit 
realiseren.

> anderstalige nieuwkomers moeten zich goed 
kunnen integreren bvb. door het invoeren van 
een “buddy of inburgeringscoach”. Ook voor 
ons kunnen deze contacten een verrijking zijn.

> voor internationale samenwerking voorzien 
we een degelijk subsidiereglement met lange 
termijn visie. Concrete, kleinschalige projecten 
op initiatief van inwoners van Haaltert moeten 
ondersteund worden

> we sensibiliseren over internationale 
samenwerking  via info naar scholen, 
projectavonden, verenigingen betrekken 
bij acties en feedback over gerealiseerde 
projecten.

> we streven naar het behalen van het Fair 
Trade-label voor eerlijke handel 

> we maken werk van een duurzaam 
aankoopbeleid van ‘schone kleren’ (werkkledij, 
sportkledij,…)



CD&V VISIE OP DIERENWELZIJN
VOORUIT MET DE GEIT

Met CD&V streven we naar een diervriendelijke 
gemeente want dieren verdienen meer dan 
alleen onze sympathie, ze hebben nood aan een 
echt beleid. Dierenwelzijn moet consistent en 
geïntegreerd zijn in het beleid.

CD&V GAAT VOOR:

> een coördinerende politieagent 
gespecialiseerd in dierenwelzijn die het 
aanspreekpunt is voor inwoners bij problemen 
en klachten 

> de gemeente stimuleert identificatie en 
registratie van huisdieren en stimuleert het 
castreren/steriliseren van katten ism de lokale 
dierenartsen via een subsidiereglement

> voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen waar 
honden los kunnen lopen; opruimen van 
hondenpoep wordt gestimuleerd d.m.v 
voorlichting, het plaatsen van automaten met 
hondenpoepzakjes en meer afvalbakken

> geluidsarm vuurwerk

> het opnemen van dieren in draaiboeken van 
hulpdiensten voor rampen.

> het inlichten van inwoners over 
diervriendelijke maatregelen om overlast in 
hun omgeving te voorkomen of te beperken 
(muizen, ratten, konijnen, mollen,…).

> de gemeente neemt de verantwoordelijkheid 
voor vervoer, opvang en medische hulp 
voor dieren in nood, in samenwerking met 
dierenasielen en dierenopvangcentra.

> de gemeente voert een beleid voor een 
schone gemeente waarbij rondzwervend 
(plastic)afval wordt voorkomen, de 
waterkwaliteit wordt beschermd en geen 
schadelijke bestrijdingsmiddelen worden 
gebruikt.

>  we ontwikkelen een beleid voor 
gezelschapsdieren voor ouderen, zieken,… 
en andere groepen waar het dierenwelzijn 
(tijdelijk) in de knel kan raken.



>> FINANCIËN

>> INFORMATIE,
DIENSTVERLENING
& COMMUNICATIE

CD&V wil voor Haaltert een gedegen financieel 
beleid. Letten op de centen betekent niet alleen 
zorgen voor een budget in evenwicht, maar 
belemmert ook de toekomstige generaties niet.

> We kiezen voor een eerlijke belastingpolitiek: 
wij streven naar rechtvaardige belastingen, 
waarbij een gezond budgettair evenwicht 
wordt nagestreefd. Alle bestaande 
belastingen en heffingen worden bekeken 
naar doeltreffendheid, controleerbaarheid en 
doelmatigheid.

> Een degelijke afweging van de investeringen 
is vereist met de nadruk op het leggen van 
prioriteiten naar projecten die duidelijk, 
stimulerend en rechtvaardig zijn. Bovendien 

moeten ze  uitgevoerd worden zodat de 
erelonen geen weggegooid belastinggeld zijn.

> Investeringen in veilig verkeer met 
een duurzame wegen-, fiets- en 
voetpadeninfrastructuur en in initiatieven die 
mensen samen brengen en onze dorpen doen 
bruisen zijn voor CD&V  van primordiaal belang.

> Ook te grote financiële risico’s nemen 
impliceert meteen ook een last leggen op de 
inwoners van de gemeente. Dit wil CD&V ten 
zeerste vermijden.

Inwoners van Haaltert moeten niet alleen 
elkaar ontmoeten maar er moet ook meer 
verbondenheid zijn tussen de inwoners en de 
gemeente!   Een sterk dorpenbeleid wordt 
volgens ons uitgewerkt via betrokkenheid en 
participatie.

Wij geloven onverminderd in de sociale en 
menselijke waarde van een sterke buurt- en 
wijkwerking daarom gaan wij voor structureel 
overleg met dorpsraden en krijgen wijken van 
ons een budget en inspraak om zelf acties te 
ondernemen.  We ijveren voor een dorpsraad, 
dorpshuis en bewonersvergaderingen in iedere 
deelgemeente.

Met CD&V in het bestuur wordt de burger bij 
alle beleidsnota’s en plannen geïnformeerd over 

de lopende besluitvormingsprocessen en nieuwe 
beleidsmaatregelen. Op die manier worden de 
inwoners betrokken in de verschillende fasen van 
het proces van beleidsvorming.

CD&V voorziet ook een keer per jaar de uitgave 
van een begrotingskrant. Hierin wordt informatie 
gegeven over de inkomsten van de gemeente en 
de aanwending van de middelen.

Toegankelijkheid voor alle informatie, evenemen-
ten en activiteiten moet meer aandacht krijgen.

Een beter, transparant en onafhankelijk service- en 
opvolgsysteem van vragen, meldingen en klachten  
verdient prioriteit. Klachten van inwoners worden 
met voldoende objectiviteit behandeld, na de 
betrokkenen gehoord te hebben

LAST BUT NOT LEAST
VOORUIT MET...



>> HET
BOVENLOKALE
NIVEAU
ALS PARTNER

Een vooruitziend en structureel 
beleid grijpt alle kansen voor 
bovenlokale subsidiëring en 
intergemeentelijke samenwerking, 
dit zowel via intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden (solva, ilva,…) 
als vanuit Vlaanderen en de provincie.

Haaltert laat nog steeds heel wat 
mogelijkheden van bovenlokale 
subsidiëringsmogelijkheden liggen. Een 
gemiste kans  voor de optimalisering van 
onze dienstverlening en onze inwoners!

Met CD&V hebben wij de benodigde 
kennis en contacten om van deze 
bovenlokale mogelijkheden op de hoogte 
te zijn en er op in te tekenen.

LAST BUT NOT LEAST
VOORUIT MET...



De provincie pakt bovenlokale uitdagingen aan die te groot 
zijn voor een lokaal bestuur en te klein voor het Vlaams 
of federaal niveau. Als partner van lokale besturen pakt 
de provincie problemen aan die effect hebben op onze 
gemeenten zoals mobiliteitsproblemen, problemen rond 
ruimtelijke ordening, leefmilieu en klimaat. Die los je als stad 
of gemeente niet alleen op. Zo investeert Oost-Vlaanderen 
o.a. in de bestrijding van wateroverlast, de aanleg van veilige 
en comfortabele fietssnelwegen, in klimaatbeleid en in 
betaalbaar wonen en vernieuwende woonconcepten. 
De provincie investeert in de toekomst van ieder van ons!

Ja, ik kies ook voluit voor de provincie! Voor een Oost-Vlaanderen 
waar het goed leven, werken en genieten is. Voor een klimaatgezonde 
provincie waar het duurzaam wonen is en waar Koning Fiets regeert. 

Want zorgzaam omgaan met ruimte én met elkaar, dat zouden we wat 
meer moeten doen!

Phaedra Van Keymolen, lijsttrekker
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