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VOORWOORD
Beste Arendonkenaren,

Wat vliegt de tijd. Alsof het gisteren was, herinner ik me de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, de
eedaflegging bij de Gouverneur, de eerste gemeenteraad als burgemeester, de feestelijke inhaling op de
Teljoorlekkersdag. De goesting om me in te zetten voor alle Arendonkenaren is de voorbije jaren alleen maar
gegroeid. Wanneer u het goed vindt, wil ik hieraan na de gemeenteraadsverkiezingen een vervolg bouwen.

Met een hart voor Arendonk wil ik verder werken aan onze mooie gemeente. Dit wil ik doen met enthousiaste
N-VA kandidaten, een goed werkend N-VA bestuur en een goed onderbouwd en breed gedragen programma.
Onze kandidatenlijst is evenwichtig, een weerspiegeling van onze gemeenschap, waarbij ervaring en
gedegen kennis worden gekoppeld aan positieve vernieuwing met nieuwe gezichten. Al onze kandidaten
hebben stuk voor stuk hun strepen verdiend in onze gemeenschap, van kaderleden tot arbeiders, van
zelfstandigen tot leerkrachten, van zorgverleners tot landbouwers, van studenten tot gepensioneerden.
Bij het begin van de huidige legislatuur werd ik als jonge kerel voor de leeuwen geworpen. Vanaf het eerste
moment ben ik plichtsbewust aan de slag gegaan. Ik offerde daarom mijn job als architect op om voltijds
burgemeester te kunnen zijn. Ik wilde een burgemeester zijn die actief luistert naar de burgers, naar
verenigingen, naar medewerkers, ook de gemeenteraad en het college. Een burgemeester, die zoekt naar
synergie en breed gedragen, innovatieve en duurzame oplossingen voor steeds weer nieuwe uitdagingen.
Maar bovenal een burgemeester, die altijd en overal de verbindende schakel is, een bruggenbouwer: tussen
administratie en beleid, tussen de gemeente en de hogere overheden, tussen Arendonk en haar
buurgemeenten, tussen wijken, tussen mensen.

Vandaag kan ik terugblikken op 6 bijzondere en voor mezelf onvergetelijke jaren. De ervaring die ik heb
opgedaan binnen het gemeentebestuur, de politiezone, brandweerzone, raden van bestuur, … vormen een
goede basis om er nog eens 6 jaar voluit tegenaan te gaan. Daarom ben ik trots dat ik opnieuw uw kandidaat
burgemeester mag zijn. Want alleen het beste is goed genoeg voor Arendonk!
Kristof Hendrickx,

Uw kandidaat burgemeester
Lijsttrekker N-VA Arendonk

Verkiezingsprogramma N-VA Arendonk

2

ONS VERHAAL
Ons verhaal vertrekt vanuit het principe dat er in Arendonk een sterk lokaal bestuur moet zijn. Onze blik is op
de wereld gericht, maar onze wortels liggen dicht bij de mensen in onze straat, wijk of dorp. Elk met zijn eigen
verhaal, uniek karakter en typische troeven. Hier delen wij lief en leed met elkaar. Dat Arendonk, dat
Vlaanderen is onze thuis.
Erfgoed en cultuur willen wij koesteren, want cultuur leidt tot gemeenschapsvorming. Het bruisende
Arendonkse verenigingsleven is het fundament van onze dynamische gemeenschap en verdient alle mogelijke
steun. Daarnaast wil de N-VA blijven inzetten op nette en propere straten en dorpskern met veel groen en een
duurzame mobiliteit.
Wie zich thuis op zijn gemak voelt, gaat uit van geborgenheid, van veiligheid. Als lokaal bestuur blijven we
geconfronteerd met woninginbraken, kleine criminaliteit, sluikstorten en zwerfvuil, maar ook zwaar verkeer
in de dorpskern. We blijven ons inzetten om meer geborgenheid te geven, meer veiligheid te creëren, met
nultolerantie, met een rechtvaardig lik-op-stukbeleid.
Onze samenleving steunt ook op verantwoordelijkheid. Wij houden niet van gecentraliseerde bureaucratieën,
ambtelijke doolhoven en versnipperde belastingen. Wij willen een verantwoordelijk, slank, doelgericht
bestuur op gemeentelijk vlak met klantvriendelijke medewerkers.

Verantwoordelijkheid nemen, is ook ondernemen. Arendonkenaren zijn al eeuwen lang ondernemers. Lokale
bedrijven zijn de basis van onze welvaart en moeten alle kansen krijgen. Maar het is ook zorgen voor elkaar.
Armoede bestrijd je niet door geld uit te delen, maar door mensen te activeren, te mobiliseren, aan een job
te helpen. Wij geloven in zelfvertrouwen en in mensen die hun eigen keuzes maken. Wij geloven niet in
mensen afhankelijk maken van de staat.
Op 14 oktober worden jullie uitgenodigd te stemmen. Het is natuurlijk belangrijk dat jullie weten waar de
N-VA voor staat, welke plannen we hebben voor onze mooie gemeente, welke acties we willen ondernemen
om van Arendonk een nog aangenamere plek te maken om te wonen, te werken en te vertoeven. We willen
jullie meenemen op een tocht die we samen wensen te realiseren. We laten jullie kennis maken met ons
verhaal aan de hand van 5 thema’s: ‘Arendonk, een slagkrachtige gemeente’; ‘Arendonk, een veilige
gemeente’; ‘Arendonk, een bruisende gemeente’; ‘Arendonk, een warme en zorgzame gemeente’;
‘Arendonk, een duurzame gemeente’.
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1. Arendonk, een slagkrachtige gemeente

De gemeente is als een bedrijf. Een bedrijf waarvan alle inwoners aandeelhouder, deelgenoot, klant en
consument zijn. Dat bedrijf dient dan ook op een adequate, transparante en performante wijze geleid te
worden. Om de zes jaar duiden de duizenden aandeelhouders de nieuwe algemene vergadering
(gemeenteraad) aan, die op haar beurt de raad van bestuur (college van burgemeester en schepenen)
voordraagt. Zij dragen de politieke verantwoordelijkheid voor het bedrijf.
Binnen dat bedrijf zijn een algemeen directeur, een financieel directeur, een directiecomité
(managementteam) en tientallen medewerkers actief die het bedrijf draaiende houden. Een gemeente is een
bedrijf dat er op gericht is een optimale levenskwaliteit te verzekeren voor al de aandeelhouders. De
gemeente is er dus voor de mensen. Niet omgekeerd.

Wat ons betreft, is een gemeentelijk bedrijf een transparante en slagkrachtige organisatie, met een eigentijds
personeelsbeleid en een nog sterkere focus op klantvriendelijkheid. Inwoners en verenigingen die zich willen
engageren voor de gemeenschap, mogen niet ontmoedigd worden door een muur van regels of een
papiermolen waar ze doorheen moeten om zaken te regelen.
Bestuurlijke efficiëntie, doeltreffendheid en digitalisering vormen de leidraad in onze gemeentelijke
organisatie. Met publieke middelen moet men als een goede huisvader omgaan. Verspilling en vertragingen
zullen we dan ook te allen tijde vermijden.
“N-VA Arendonk gaat voor een verantwoordelijk, efficiënt en klantvriendelijk gemeentelijk bedrijf dat
slagkrachtig is.”
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1.1 Een performant bestuur

De gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. In de eerste plaats moet het er dan ook
zijn voor die burger. In de werking van het gemeentelijk apparaat staat klantvriendelijkheid centraal. Het snel
inspelen op vragen, bezorgdheden en bemerkingen en het vlot afhandelen van administratieve procedures en
dossiers, is onze eerste zorg. Wanneer burgers, verenigingen en bedrijven een beroep willen doen op de
dienstverlening, hebben ze er geen boodschap aan om van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Ze
willen zo snel en zo goed mogelijk geholpen worden.
De burger heeft recht op een degelijke behandeling van zijn vragen en dossiers. Als partij dragen we een
kwalitatieve dienstverlening hoog in het vaandel, waarbij gedegenheid en deskundigheid op de eerste plaats
komen. Als burger en beleidsmaker moet men erop kunnen vertrouwen dat de gemeentelijke administratie in
alle professionaliteit handelt en over de nodige kennis en vaardigheden beschikt om haar taken succesvol uit
te voeren. Het aanwervings- en evaluatiebeleid van een lokaal bestuur legt de focus op attitude en
competenties. Een sterke inzet op kwaliteitsbewaking vinden we daarbij als vanzelfsprekend.
Als burgers beroep doen op de overheid, verwachten ze een objectieve behandeling. De N-VA beschouwt de
neutraliteit en onpartijdigheid van de overheid als een fundamenteel onderdeel van onze democratische
rechtsstaat. Die neutraliteit vertaalt zich in de werking, deontologie en uitstraling van de overheid en maken
we ook zichtbaar.
001
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Als eerste aanspreekpunt voor onze inwoners en ondernemers is de administratie de belichaming
van het lokale bestuur. Door dagelijks in het straatbeeld aanwezig te zijn, vormen onze
personeelsleden het uithangbord van de gemeente. Onze medewerkers zijn bijgevolg de
ambassadeurs van een goed draaiend gemeentelijk bedrijf. Daarbij dragen ze waarden, normen
en kwaliteit gezamenlijk uit.
We streven een sublieme dienstverlening na met de nadruk op klantvriendelijkheid, openheid,
neutraliteit en duidelijkheid. Bij aanwerving van nieuwe personeelsleden vormen deze
eigenschappen belangrijke criteria.

We geloven in een modern en beperkt ambtenarenapparaat dat snel en doeltreffend inspeelt op
de verwachtingen van de Arendonkenaar.
Aanwervingen gebeuren objectief en op basis van examens.

Via doelgerichte vormingen doorheen de hele loopbaan versterken en verdiepen we de expertise
en werkattitude van onze personeelsleden. Dit is de beste garantie voor een kwaliteitsvolle
dienstverlening aan alle Arendonkenaren.

We streven een performant kennismanagement na: kennisoverdracht tussen gemeentepersoneel
is van groot belang om de continuïteit van de diensten en de dienstverlening te waarborgen. We
documenteren de te volgen procedures in een handboek, welke zowel voor nieuwe als ervaren
medewerkers een leidraad vormt om hun taken zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Dit bevordert
het leerproces en de afstemming van het werk op elkaar. Bovendien wordt de Arendonkenaar op
deze manier altijd op de meest doeltreffende manier geholpen.
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De kwaliteit van een organisatie staat of valt met de kwaliteit van haar interne werking. We
evalueren periodiek de organisatorische werking van de diensten binnen de gemeente en sturen
bij waar nodig. Dit kan door een externe kwaliteitsdoorlichting, maar eveneens door een eigen
controlesysteem.
We informeren onze burgers duidelijk over de stand van zaken van hun vraag of dossier en
communiceren heldere termijnen waarbinnen men een volgende stap kan verwachten. Niets wekt
immers meer ergernis op dan wanneer men over dergelijke zaken in het ongewisse wordt gelaten.
We betrekken burgers bij het evalueren van de klantvriendelijkheid, maar ook bij de kwaliteit van
dienstverlening. Daartoe organiseren we op regelmatige basis klantenbevragingen hetzij door een
mondelinge, schriftelijke of digitale bevraging. Een klantgerichte dienstverlening houdt rekening
met wat de burger ervan verlangt.
Gemeentebesturen worden geconfronteerd met meer en complexere beleidsdomeinen, waarvan
de belangen vaak gemeentegrensoverschrijdend zijn. Daartoe werden er in het verleden
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
en
intercommunales opgericht.
De
N-VA wenst schaalvoordeel te realiseren door in te zetten op samenwerking met andere
gemeentes, maar enkel via transparante samenwerkingsverbanden die een voordeel voor de
gemeente opleveren. We zullen bijgevolg het aantal samenwerkingsverbanden en vooral de
noodzaak van een samenwerkingsverband onder de loep nemen en waar nodig maatregelen
treffen.

1.2 Inspraak en participatie

De gemeenteraad is wat ons betreft het hart van de democratie. Verkozenen moeten hun
verantwoordelijkheid kunnen en durven opnemen. Dit wil zeggen dat ze moeten durven beslissen en aan de
inwoners uitleggen waarom bepaalde beslissingen genomen worden. Voor de burgers moet het duidelijk zijn
wat voor hen en de gemeenschap het voordeel is, nu maar ook op langere termijn.

Goed bestuur is evenwel niet enkel voor de gemeenschap, maar ook van de gemeenschap én door de
gemeenschap. Burgers betrekken bij het beleid, mag echter niet beperkt blijven tot hen informeren over
genomen beslissingen of geplande werken. Betrokkenheid is meer dan inspraak krijgen in
voorgeprogrammeerde besluitvormingsprocessen. Het kan verrijkend zijn om de mening en advies te vragen
van de bevolking en belangengroepen. Zeker wanneer projecten een directe weerslag hebben op de
onmiddellijke leefomgeving. Samen nadenken, debatteren over lokale projecten of problemen, scherpt de
burgerzin aan en heeft een gemeenschapsvormend effect.

We geven onze inwoners dus ook de verantwoordelijkheid om projecten samen of zelfstandig tot een goed
einde te brengen binnen het voorziene kader. De N-VA wil het opnemen van deze verantwoordelijkheid
stimuleren. De uitvoering van het lokaal beleid ligt in dat opzicht niet enkel bij de gemeentelijke administratie,
ook de burgers kunnen een nuttige bijdrage leveren. We willen daarom samen met onze inwoners het heft in
handen nemen om de gemeente uit te bouwen tot een aangename en dynamische leef- en werkomgeving.
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We waken erover dat Arendonk een warme en democratische gemeente blijft, waar geen plaats
is voor voorkeursbehandelingen, maar waar in de eerste plaats aandacht wordt geschonken aan
ieder individu zonder onderscheid.
We erkennen en waarderen de gemeentelijke adviesraden die fungeren als permanent klankbord
voor de beleidsmakers, maar de politiek beslist.

We evalueren de werking en samenstelling van de adviesraden en we streven efficiëntiewinsten
na waar nodig en mogelijk.
 We zijn bijvoorbeeld voorstander om een ervaringsdeskundige op vlak van
toegankelijkheid op te nemen in de GECORO.
 In diezelfde GECORO moeten deskundigen echte ervaring met ruimtelijke ordening
kunnen aantonen: architecten, stedenbouwkundigen, …
We hebben de principiële openheid om goede suggesties of deugdelijke alternatieven van burgers
mee te nemen in het besluitvormingsproces. Het is echter aan de verkozenen om
verantwoordelijkheid te nemen en te beslissen.
We installeren een permanente ideeënbus (ook digitaal) waar inwoners en personeelsleden de
klok rond allerhande suggesties in kunnen deponeren.

We organiseren informatie- en participatiemomenten bij de start van grote projecten. Het traject
betreffende het kernwinkelgebied is zo’n voorbeeld uit de voorbije legislatuur. Eigenaars,
ondernemers, buurtbewoners en geïnteresseerde, betrokken burgers werden samen gebracht en
er werd hen de mogelijkheid geboden om hun advies te geven, ook al zijn ze niet vertegenwoordigd
in een adviesraad.
Via digitale platformen of bevragingen op digitale media proberen we online die inwoners te
bereiken, die zich minder vertegenwoordigd of aangesproken voelen door adviesraden.

We organiseren enquêtes onder de bevolking als een direct instrument om burgers naar hun
mening te vragen.

We vragen burgers, verenigingen, buurtcomités om hun steentje bij te dragen aan het onderhoud
van het gemeenschappelijk patrimonium. In het voorjaar organiseren we een grote
lenteschoonmaak, in het najaar doen we acties in het kader van zwerfvuil.
Op voorwaarde van een ruime betrokkenheid van de burger, zijn we voorstander van het ter
beschikking stellen van Buurtbudget. We geven op deze manier aan buurten en wijken de
mogelijkheid om binnen een afgebakend kader zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.
(zie ook 100)
We zetten in op buurtinformatienetwerken (BIN’s). Meer info in het hoofdstuk ‘veiligheid’ (zie ook
101).

Arendonkenaren die klachten hebben over het gemeentebestuur of de gemeentelijke diensten,
kunnen terecht bij een goed werkende gemeentelijke ombudsdienst. Deze behandelt de klachten
en bemerkingen discreet en formuleert steeds binnen een redelijke termijn een antwoord aan de
bezorgde burger.
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Een overheid hoeft zich niet met alles in te laten. Zaken die beter of evengoed door private
partners kunnen worden uitgevoerd, laten we beter aan hen over. Het is niet aan de overheid om
met de private markt in concurrentie te treden. Kortom, de gemeente moet zich op haar
kerntaken focussen.
Een slanke overheid houdt niet alleen de belastingfactuur onder controle, maar biedt ook ruimte
voor de gemeenschap om zelf initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen. Wat de burger zelf
kan, doet de overheid niet noodzakelijk beter of goedkoper. Bij zaken waar verenigingen of
inwoners zelf een uitvoerende verantwoordelijkheid kunnen opnemen, nemen we als overheid
hoogstens een regisserende rol op.

1.3 SLIM Arendonk: communicatie & digitalisering

Als partij staan we voor een transparante overheid. Een proactieve communicatie vanuit die overheid is
essentieel. Inwoners en andere belanghebbenden hebben het recht te weten wat met de publieke middelen
gebeurt. De overheidscommunicatie is niet enkel duidelijk en verstaanbaar, maar ook éénvormig,
betrouwbaar en eenvoudig raadpleegbaar. De gemeente maakt daarbij gebruik van diverse kanalen:
informatievergaderingen, brieven, in Arendonk, 2370, website, sociale media, persmededelingen,
nieuwsbrieven, gemeentelijk informatiebord, ...
We leven volop in de 4e industriële revolutie. Als gemeente willen we deze trein niet missen. We digitaliseren
onze dienstverlening, maar we waken erover dat het bewaren en verbinden van gegevens efficiënt, maar ook
betrouwbaar gebeurt. Technologie en digitalisering vormen geen doel op zich, maar zijn een hulpmiddel om
enerzijds de dienstverlening te verbeteren en anderzijds het de burgers zo comfortabel mogelijk te maken.
025
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Van een professionele overheid mag men verwachten dat de documenten die ze aflevert
leesbaar en foutloos zijn. We communiceren als overheid dan ook steeds in verstaanbare en
correcte taal en stappen af van het ‘ambtenarees’, zodat de boodschap door iedereen juist
begrepen wordt. (zie ook 037)

We stellen in eenvoudige en klare taal een duidelijk jaarrapport op over wat het bestuur met het
geld doet en stellen deze ter beschikking van alle Arendonkenaren. Hoewel de jaarrekening
aangeeft wat het bestuur het voorbije jaar gepresteerd heeft en hoeveel dat heeft gekost, zijn er
onder de inwoners weinigen die wijs geraken uit die bundel met tabellen en cijfers. Ook nietfinanciële experts hebben het recht om te weten wat het lokale bestuur met hun belastinggeld
gedaan heeft. (zie ook 01.04 Financieel beleid)
Een lokaal bestuur is een huis met vele kamers. Als burgers informatie van de gemeente krijgen,
zijn ze er echter niet bij gebaat dat elke dienst een andere vorm, structuur of opmaak hanteert.
Wij pleiten voor de implementatie van een uniforme opbouw van documenten. (Dit traject werd
de loop van 2018 opgestart, maar zal verder geïmplementeerd worden.)

We evalueren alle vormen van communicatiemiddelen en gaan na welke rol ze vervullen en of ze
moeten aangepast worden.
(Zo is het tijdschrift ‘2370’ een feel-good-magazine dat vooral terugblikt op wat geweest is, maar
zou dit bijvoorbeeld ook kunnen vooruitblikken op wat ons nog allemaal te wachten staat?)

Verkiezingsprogramma N-VA Arendonk

10

029
030
031
032
033
034

Jaarlijks ontvangen we de nieuwe inwoners in onze gemeente en kunnen ze kennismaken met
het gemeentebestuur en haar diensten.
Alle gemeentelijke regels (reglementen, verordeningen, procedures, …) stellen we zo
transparant op. Vervolgens onderwerpen we ze aan een permanente evaluatie, zowel op vlak
van efficiëntie, als van duidelijkheid en communiceren we ze via de gemeentelijke website.

In tijden van digitalisering kan de gemeente niet achterblijven. De Arendonkenaren verwachten
heel wat informatie op digitale wijze te kunnen terugvinden en te kunnen aanleveren. We
ontwikkelen een volwaardige digitale dienstverlening.
De gemeente finaliseert een nieuwe website die aangepast is aan huidige, maar ook toekomstige
noden van de burger.

We streven naar éénmalige gegevensopvraging. We vragen burgers niet opnieuw naar gegevens
of informatie die de overheid al ter beschikking heeft.

De gemeente beschikt nog niet over een IT-medewerker. De N-VA wil hierop inzetten omdat deze
persoon dagelijkse problemen probeert op te lossen door gebruik te maken van digitale
hulpmiddelen. We willen daarbij data verzamelen waarmee we enerzijds het beleid willen sturen,
maar waarmee we het anderzijds de burger zo comfortabel mogelijk willen maken. We noemen
enkele voorbeelden:







035

We ontwikkelen een minderhinder-app waarmee iedere burger meldingen van hinder
kan overmaken aan het gemeentebestuur. Dit kan gaan over wegeninfrastructuur,
mobiliteit, enz. Een transparante terugkoppeling vanuit de gemeentelijke administratie
aan de melder is cruciaal in de goede werking ervan.
We plaatsen volumechips in de openbare vuilbakken, waardoor we op elk moment weten
welke vuilbak moet leeggemaakt worden. Een app toont onze medewerkers welke
optimale route ze kunnen rijden om de vuilnisbakken leeg te maken. Deze volumechips
geven het bestuur ook de mogelijkheid om handhavend op te treden. We weten perfect
op welk moment er aan sluikstorten wordt gedaan.
We gaan fietsen digitaal graveren zodat ze via een app ‘vindmijnfiets’ kunnen getraceerd
worden bij eventueel verlies of diefstal. Anderzijds kunnen we deze app ook gebruiken in
ons beleid om veilige schoolroutes te gaan bepalen.
We geven een oplossing aan de verkeersproblematiek in onze gemeente. Het plaatsen
van sensoren, kan inventariseren wanneer welke parkeerplaatsen in gebruik zijn, maar
kan anderzijds ook inventariseren welke parkeerplaatsen nooit gebruikt worden. Deze
data kunnen ons helpen in het bepalen van een gericht parkeerbeleid.
De snelheidsinformatieborden kunnen een meer permanent karakter krijgen en leveren
ons informatie over de verschillende verkeersstromen in onze gemeente. Welke
voertuigen passeren op welk moment door welke straat? Kunnen we met deze data
sturend werken door de inrichting en infrastructuur aan te passen?

Digitaal, als het nieuwe normaal, houdt rekening met alle doelgroepen in onze samenleving. We
blijven bijvoorbeeld inzetten op projecten zoals de laptopbib, waarbij jongeren de kans krijgen om
een laptop te gebruiken bij hun hogere studies. We hebben ook aandacht voor mensen met een
zintuigelijke handicap (visueel, auditief). Ook zij moeten van onze diensten kunnen gebruik maken.
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Niet iedereen heeft echter toegang tot de digitale wereld. De loketfuncties in het gemeentehuis
blijven daarom van onschatbare waarde. Daarnaast stellen we computers ter beschikking in onze
gemeente bibliotheek, waardoor iedereen de toegang wordt aangeboden tot online informatie.

1.4 Financieel beleid

De lokale overheid functioneert met het geld van de burger en hiermee moet omzichtig worden
omgesprongen. We willen nadrukkelijk inzetten op investeringen en besparen op exploitatie, terwijl we het
overheidsbeslag zonder twijfel zullen beperken. Om dat te bereiken mag wat ons betreft geen gebruik
gemaakt worden van oppervlakkig oplapwerk. Integendeel, de N-VA wil werk maken van structurele
maatregelen. Daarbij moet elk beleidsdomein betrokken worden.
Een goed financieel beleid is bovendien gebaseerd op feiten en analyses en houdt rekening met zowel de
korte als de lange termijn. Voorzichtigheid is in dat verband geboden.

Tot slot moeten we het financieel beleid zowel voor de eigen organisatie als voor de burgers simpel houden.
Eenvoud is voor N-VA Arendonk het kernbegrip.
1.4.1 Lokale belastingen onder de loep nemen

De lokale belastingen worden kritisch herbekeken en waar mogelijk vereenvoudigd of aangepast. We
houden hierbij rekening met 2 belangrijke uitgangspunten, die finaal zullen leiden tot een lagere en
overzichtelijke lokale belastingdruk.
037

038
039

040

Eenvoud en een lager aantal belastingen:

Van een professionele overheid mag men verwachten dat de documenten die ze aflevert
leesbaar en foutloos zijn. Over de financiën zal de gemeente dan ook steeds in verstaanbare en
correcte taal communiceren, zodat de boodschap door iedereen juist begrepen wordt. (zie ook
punt 025 en 1.4.4 Transparante communicatie over resultaten)
Indien een belasting meer kost om ze te innen dan dat ze opbrengt, wordt deze afgeschaft.

Belastingen mogen geen specialistenwerk zijn. Daarom herwerken we de fiscale regelgeving tot
begrijpbare en simpele reglementen. Indien enige complexiteit niet uit te sluiten valt, dan
verduidelijken we die reglementen met een informatieve nota, bijvoorbeeld aan de hand van
veel gestelde vragen (FAQ’s).
Belastingen met een beleidsaspect worden in functie hiervan aangepast:

Sturende belastingen zetten we in om effectief te sturen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het aanof ontmoedigen van bepaalde praktijken of het bijsturen van een bepaald gedrag. Die belastingen
hebben in beginsel geen financieel motief en zijn wat ons betreft louter een instrument om een
bepaald beleid te voeren. De inkomsten ervan moeten dan ook besteed worden aan een doel dat
verband houdt met de belasting.
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1.4.2 Budgetten en meerjarenplannen op orde

Sluipende budgetverhogingen moeten we te allen tijde vermijden en onnodige marges moeten worden
ingekrompen. Telkens wanneer nieuwe budgetten of meerjarenplannen worden opgemaakt, vertrekken we
van een wit blad zonder verworvenheden. Door zogenaamd ‘zero-based’ te werken moet men elke uitgave
opnieuw verantwoorden en worden er geen zaken aangehouden omdat die voorheen nu eenmaal ook al zo
waren.
041

We voeren enkele gerichte kostenbesparende maatregelen door, zoals het gegroepeerd
opnieuw aanbesteden van onze verzekeringspolissen en het herbekijken van onze
energiecontracten. Waar het een meerwaarde biedt, tekenen we in op de raamcontracten die
de Vlaamse overheid ter beschikking stelt.

042

We bevriezen de exploitatie-uitgaven in hun totaliteit of beperken de stijging minstens tot een
objectieve en relevante maatstaf, zoals bijvoorbeeld de inflatie of aangroei van de bevolking.

043

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

044

Investeringen met lange gebruiksduur worden bij voorkeur gefinancierd met leningen. We
stellen daarom een maximale schuldnorm in, want er moet wel over gewaakt worden dat in de
meerjarenplanning de schulduitgaven gecontroleerd blijven, zodat er voldoende beleidsruimte
overblijft voor de toekomst.
Aan het begin van de nieuwe legislatuur, bepalen we welke projecten er de komende 6 jaar
worden gerealiseerd, rekening houdend met de financiële en materiële draagkracht van onze
organisatie.

045

046

We bepalen normen waarvoor we schulden willen aangaan en waarvoor net niet.

1.4.3 Investeringen met lokale meerwaarde

Eerder dan veel geld te spenderen aan prestigeprojecten die gewoon leuk zijn om te hebben, focussen we
met onze investeringen op zaken die een echte lokale meerwaarde voor de burgers creëren.
047
048

049

We onderhouden het gemeentelijk patrimonium consequent en wachten niet tot iets bouwvallig
is vooraleer we ingrijpen. Een regelmatige controle en opknapbeurt zorgt ervoor dat
investeringen zoveel mogelijk genot bieden aan de bevolking.
We stemmen ons gemeenteprofiel af met de buurgemeenten en zorgen voor een
complementair aanbod aan voorzieningen. Voor zaken die we niet zelf aanbieden, sluiten we
overeenkomsten af met partnergemeenten, zodat onze inwoners tegen gunstige voorwaarden
kunnen gebruikmaken van hun faciliteiten en omgekeerd.
Deelnemingen en participaties aan vzw’s, overkoepelende structuren en andere organisaties
mogen geen vanzelfsprekendheid meer zijn.
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Een kritisch onderzoek naar de win-win situatie voor Arendonk op zowel korte als lange
termijn dringt zich op. Indien de meerwaarde niet in verhouding staat tot het resultaat
moeten we ook deze keuze durven nemen.

1.4.4 Transparante communicatie van de resultaten

Het sluitstuk van een goed financieel beleid is de transparante interne en externe communicatie van de
resultaten. Een kort en overzichtelijk rapport met de belangrijkste cijfers wordt per semester opgemaakt en
ook met haar inwoners gedeeld via de gemeentelijke website en het infoblad.
050

Tijdens het jaar houden we ons aan een strikte budgetopvolging waarbij we op heel regelmatige
basis een formele controle uitvoeren en de budgetten eventueel bijsturen. Hiervoor investeren
we in een handige en overzichtelijke tool.

051

We behouden steeds het zicht op de totale omvang en samenstelling van onze inkomsten,
uitgaven en schuld, alsook op de evolutie hiervan op langere termijn. Dat overzicht bezorgen we
in alle transparantie jaarlijks aan onze raadsleden en inwoners.

052

Automatiseren en vereenvoudigen is de boodschap, zodat er tijd en ruimte vrijkomt om een
doordacht, slim en efficiënt financieel beleid te voeren.
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2. ARENDONK, EEN VEILIGE GEMEENTE
“Veiligheid behoort tot de kwaliteit van het leven. Voor de N-VA heeft de overheid de plicht de veiligheid
van alle burgers te verzekeren en onveiligheid integraal en, zo nodig, radicaal aan te pakken.”
De N-VA zet zich echter af tegen een al te simpele voorstelling ervan. Veiligheid is zeker een kwestie van
‘meer blauw op straat’, van een goed opgeleid politiekorps, van een performant ANPR netwerk (slimme
camera’s), maar het is geen zaak van politie en justitie alleen. Het is een collectieve verantwoordelijkheid
van burgers en overheid. Burgers zijn een onmiskenbare partner in de strijd tegen criminaliteit en overlast.
Zij kennen hun buurt immers als geen ander. Wij ondersteunen burgers die hun verantwoordelijkheid
opnemen voor zichzelf, voor elkaar en samen met anderen.

De remedie tegen onveiligheid ligt in de eerste plaats in de aanpak van de voedingsbodem ervan. De N-VA
wil dan ook een doeltreffend preventiebeleid op alle vlakken en op alle niveaus: onderwijs,
werkgelegenheid, armoedebestrijding, huisvesting, openbaar domein... Indien preventie niet slaagt, moeten
politie en justitie hun werk doen. De N-VA gelooft in een doordachte nultolerantie en een lik-op-stukbeleid
via GAS om het gevoel van straffeloosheid en het gevoel van onveiligheid bij de burger aan te pakken.

Een ander luik van veiligheid gaat over de brandweer. Sinds 1 januari 2015 is brandweer Arendonk opgegaan
in een nieuwe structuur: de Hulpverleningszone Taxandria. Deze reorganisatie heeft onder meer een
efficiëntere werking als doel, wat impliceert dat men als lokaal mandataris ook een ander beleid moet voeren.
De organisatorische bevoegdheden van de brandweerzorg zijn immers niet meer gemeentelijk georganiseerd.
Toch heeft de gemeente nog steeds een belangrijke rol te spelen met betrekking tot de brandweer.
Een derde aspect van een veilige gemeente betreft verkeersveiligheid. Dit is een absolute prioriteit voor de
N-VA. Wat zou het mooi zijn, mochten we evolueren naar een verkeerssysteem dat het aantal
verkeersslachtoffers terugdringt en het aantal verkeersongevallen doet dalen. We streven naar veilig verkeer,
altijd en overal.
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2.1 Een echte veiligheidscultuur creëren samen met de politie
053

Ondanks het feit dat er binnen de huidige maatschappelijke context al veel gevraagd wordt van
de politie en haar medewerkers, is de N-VA ervan overtuigd dat we de kwaliteit van
dienstverlening nog kunnen verbeteren door te investeren in digitalisering en nieuwe
technologieën.







054

Voor de N-VA is veiligheid een collectieve verantwoordelijkheid. De burger is de eerste partner
van de politie in de strijd tegen de criminaliteit.




055

Actief promoten van police-on-web waarmee burgers aangifte kunnen doen van kleine
criminaliteit en vandalisme. Een correcte terugkoppeling binnen een redelijke termijn is
van groot belang voor de goede werking hiervan.
Een transparantere communicatie naar de burgers waarbij het belang van sociale media,
zoals facebook, niet mogen vergeten worden.
Aanschaffen en implementeren van mobile office waardoor politieagenten vanuit hun
combi hetzelfde werk kunnen doen als op kantoor. We investeren daarom ook in
Toughbook, dat is een draagbare computer die meerdere technologieën op één toestel
combineert: op terrein verhoren afnemen, metingen van ongevallen registreren, foto’s
maken, communiceren met sociale media, ANPR-registraties opvolgen, … Dit zal
ongetwijfeld leiden tot efficiëntie en snellere afhandeling van interventies.
We gaan na of we een digitaal opmeettoestel met gps kunnen aanschaffen waarmee snel
en accuraat opmetingen kunnen verricht worden. Dit is erg handig bij de vaststelling van
een verkeersongeval, waardoor de rijbaan sneller kan vrijgemaakt worden.
Aangezien Arendonk gelegen is langsheen de E34, worden we regelmatig geconfronteerd
met woninginbraken. De installatie van de slimme camera’s helpen ons potentiële daders
te traceren, maar we moeten op dit fenomeen blijven inzetten. Het blijft een prioriteit in
het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Kempen Noordoost.

We betrekken burgers bij de opmaak van het zonaal veiligheidsplan.
We organiseren een bevraging bij de burgers over hun onveiligheidsgevoel en wat
daartoe de aanleiding is. Deze leren kennen, geeft ons de mogelijkheid om ermee aan de
slag te gaan.
Arendonk kent op dit moment één Buurtinformatienetwerk: BIN Voorheide. We maken
dit kenbaar bij de andere buurten in onze gemeente en helpen hen desgevallend bij de
opstart van nieuwe BIN’s.
Een buurtinformatienetwerk is geen groepering van mensen die toezichtrondes houden
of patrouilleren. Een BIN is wel een gestructureerd samenwerkingsverband tussen
burgers in een bepaalde wijk en de lokale politie, dat tot doel heeft het algemeen
veiligheidsgevoel te verhogen. Daarnaast kan het ook een aantal sociale en preventieve
taken vervullen. Zo blijkt dat in woonwijken of buurten waar een BIN werd opgestart, een
grote vorm van solidariteit en samenhorigheidsgevoel groeit, wat de BIN-werking alleen
maar ten goede komt.

We zetten in op preventie en sensibilisering. We organiseren acties in het kader van de ‘1 dag
niet’-campagne van de federale overheid. We organiseren informatieavonden, we geven
technopreventief advies aan inwoners die van plan zijn om te (ver)bouwen en bij het bekomen
van een omgevingsvergunning verwijzen we naar de brochure “veilig wonen”.
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Kleine criminaliteit en overlast zorgen in Arendonk voor veel ergernis bij de burger
(hangjongeren aan pleintjes, graffiti op gevels, vandalisme, …). De gemeente en de lokale politie
moeten deze ergernissen zeer ernstig nemen. Ze dienen deze overlastproblemen gericht en
kordaat aan te pakken. Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) ondersteunen een lokaal
lik-op-stuk beleid.
Drugsgebruik wordt niet getolereerd. We streven naar een drugsvrije samenleving en
voorkomen is daarbij beter dan genezen. In veel gevallen leidt drugsgebruik tot overlast, geweld
of crimineel gedrag.
De N-VA wil vorm geven aan een ontradingsstrategie in de strijd tegen drugsgebruik. Deze volgt
drie sporen: preventie, hulpverlening en repressie. De drugproblematiek wordt ook door middel
van het GAS-reglement aangepakt.

We benadrukken het belang van gemeentelijke projecten FIST en MEGA en blijven deze
ondersteunen.
 FIST: een zelfhulpgroep die zich richt tot ouders van drugsgebruikers
 MEGA: Mijn Eigen Goed Antwoord is een drugspreventieproject in samenwerking met
de drugspreventieraad, de lokale politie en alle Arendonkse lagere scholen. Het legt de
focus niet enkel op drugs, maar op alle vormen van verslaving, ook alcohol, sigaretten, …
(zie ook 105)
De wijkagent is bij uitstek de antenne die de ergernis van overlast oppikt en signaleert aan het
gemeentebestuur. De N-VA wil ernaar streven dat iedere Arendonkenaar zijn wijkagent beter
kent.

De doelstelling voor de politie mag niet zijn zoveel mogelijk verkeerboetes te innen of
alcoholcontroles uit te voeren, maar wel de verkeersveiligheid te verbeteren. De N-VA zal hierop
blijven toezien en waar nodig maatregelen treffen in samenspraak met de korpsleiding.
Evenementen, fuiven, optredens, … versterken het sociale weefsel. Het is belangrijk dat deze in
de meest optimale omstandigheden georganiseerd worden. Daarom is het noodzakelijk dat de
gemeente een regierol speelt in het onderling afstemmen van de organisatie, politie, brandweer
en medische hulpverlening. Er moeten bovendien preventieve maatregelen bedacht worden die
de evenementen ondersteunen en zeker niet beperken in hun mogelijkheden.
De N-VA vindt het belangrijk dat de politie aanwezig is in de omgeving van de evenementen. De
veiligheid op de evenementen is in handen van de organisatie, eventueel in samenwerking met
een private partner.

De aanwezigheid van asielzoekers in onze gemeente veroorzaakte de voorbije jaren bij een groot
deel van de bevolking een gevoel van angst en kwetsbaarheid. Vooral in de directe omgeving van
bushaltes en in het centrum van onze gemeente. Een doelgericht beleid in nauwe samenwerking
met de lokale politie was geen overbodige luxe. Voor ons blijft dit een belangrijk aandachtspunt
waarbij we verder gaan op de ingeslagen weg.
Niettegenstaande onze gemeente niet direct in aanraking komt met extremisme, mogen we er
niet lichtzinnig mee omspringen. De lokale en integrale veiligheidscel (LIVC) is opgericht in de
strijd tegen extreem geweld en vooral tegen terrorisme en radicalisering. We zijn gebaat bij een
goede werking ervan.
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De huidige kantoren van de politiezone Kempen Noordoost (PZ KENO) op de Hoek van de
Wezenstraat en de Wippelberg barst uit zijn voegen. N-VA Arendonk wenst daarom een
onderzoek op te starten:
 Integreren van voormalige Rijkswachtkazerne in het huidige kantorencomplex;
 Supprimeren van het gebouw langsheen de Wippelberg en het optrekken van een nieuw
kantoorgebouw op dezelfde locatie;
 Of iets drastischer: kunnen we het hoofdkantoor van PZ Keno huisvesten in het huidige
hoofdgebouw Sint-Jan in de Kerkstraat, tegenover de brandweerpost. Door het
samenvoegen van Brandweer, DGH en Politie, creëren we een echte veiligheidssite in
onze gemeente. De vrijgekomen gebouwen van de PZ Keno kunnen aangewend worden
of ontwikkeld worden in functie van de nog te ontwikkelen woonzorgzone rondom de
campus De Vrijheid (OCMW).

2.2 Hulpverlening via Brandweer en DGH
De brandweer is een dienst waarvan iedereen hoopt er nooit beroep op te moeten doen. Maar wanneer dit
toch nodig is, zijn snelheid en efficiëntie belangrijk. De brandweerhervorming had consequenties op
bestuurlijk vlak. Naar analogie met de politiehervorming werden de bevoegdheden van gemeenteraad en
schepencollege overgeheveld naar een zoneraad en een zonecollege. Zij bepalen samen het beleid van de
zone. Toch vinden we dat ook de gemeente nog een rol moet spelen in de hulpverleningszone.
Dringende Geneeskundige Hulp (DGH) is sinds 2012 een gemeentelijke dienst. Voor de N-VA is DGH een
onmisbare schakel in het garanderen van een snelle en adequate hulpverlening aan de Arendonkenaren.
066

067

De N-VA draagt het subsidiariteitsbeginsel hoog in het vaandel: wat beter geregeld kan worden
op een lager bestuursniveau, regelt men daar. Hoewel de zoneraad het beleidsorgaan bij uitstek
is, moet het debat ten gronde vooral in de gemeenteraad worden gevoerd. We willen een open
debatcultuur opzetten binnen de gemeenteraad en zetten de werking van de brandweer met
vaste tijdstippen op de agenda van de gemeenteraad.
We stappen stilaan over van een repressieve brandweer naar een proactieve brandweer.
Voorkomen is immers beter dan genezen:
 We benadrukken het belang van BrandPreventieAdviseurs (BPA). De opdrachten van de
BPA is:
o Sensibiliseren van alle burgers aangaande de brandrisico’s en de preventieve
maatregelen die kunnen genomen worden;
o De burgers wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf
maar vooral ten opzichte van anderen;
o Informeren van het publiek met betrekking tot de brandrisico’s en het aanreiken
van informatie over kwaliteitsvol brandpreventief materiaal;
o Objectief en kosteloos advies geven op maat van de burger inzake de
brandveiligheid van zijn particuliere woning;
 We promoten de aanwezigheid van rookmelders in woningen. Vanaf 2020 zal dit immers
verplicht zijn in elke Vlaamse woning. De rookmelder moet:
o CE gemarkeerd zijn / Voldoen aan de norm NBN EN 14604;
o Reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp
geluidssignaal;
o Mag niet van het ionische type zijn.
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Zonder vrijwilligers bestaat er geen brandweer. Het engagement van de vrijwilliger staat de
laatste jaren steeds meer onder druk. Binnen onze eigen mogelijkheden zullen we als gemeente
ons steentje blijven bijdragen om de vrijwilligers te stimuleren.
 We promoten de combinatie tussen medewerker van de gemeente en vrijwilliger bij de
brandweer.
 Personeelsleden die ook vrijwilliger zijn, geven we dienstvrijstelling bij interventies;
 We maken de inwoners warm om vrijwilliger te worden in de brandweerpost van de
gemeente.
De gemeente kan een brugfunctie vervullen tussen de brandweer en de werkgevers in
lokale bedrijven. Zij zouden net als de gemeente kunnen toelaten dat medewerkers bij
dringende oproepen (brand – geknelde personen) de werkvloer mogen verlaten.
Het is belangrijk dat DGH snel en adequaat kan werken hetzij als gemeentelijke dienst, hetzij in
een grotere structuur van de HVZ Taxandria. In ieder geval blijft de DGH een zeer belangrijke
dienstverlening naar de Arendonkenaren.

De DGH heeft nood aan een aangepast huisvesting. De oude gebouwen van Sint-Jan in de
Hovestraat voldoen niet. We ijveren ervoor dat DGH en brandweerpost Arendonk integreren op
één locatie.
Brandweerpost Arendonk heeft dringend nood aan een modernisering. Een renovatie en een
uitbreiding dringt zich op. Samen met brandweerpost Arendonk en de HVZ Taxandria bekijken
we op welke manier we dit het best realiseren. Dit geeft ons de opportuniteit om de DGH te
integreren in het geheel.
Leesbare huisnummers redden levens:
Het is in ons eigen belang dat de hulpdiensten snel het juiste adres en huisnummer kunnen
terugvinden. We zetten daarom een actie op waarbij vanuit de gemeente huisnummers met
goed reflecterende verf wordt aangeboden aan alle woningen.

2.3 Mobiliteit en verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid blijft een belangrijke en terechte bekommernis van de burger. Zo blijkt ook uit de
burgerbevraging in onze politiezone Kempen Noordoost. Een doeltreffende en correcte verkeershandhaving
(verkeerscontroles) maakt daarvan een wezenlijk onderdeel uit.

Maar op de eerste plaats hebben de wegbeheerders (de gemeente en de Vlaamse overheid) een
verpletterende verantwoordelijkheid als het gaat over de kwaliteit van de verkeersinfrastructuur. Bij gebreke
hiervan geldt er een onweerlegbaar vermoeden van aansprakelijkheid in hoofde van de wegbeheerder.
Onveiligheid ten gevolge van een verwaarloosde infrastructuur moet dan ook te allen tijde vermeden
worden.
“Veilig verkeer, altijd en overal. Verkeersveiligheid is en blijft een absolute prioriteit voor de N-VA.”
073

We blijven gevaarlijke verkeersinrichtingen in kaart brengen en nemen concrete acties op in
ons beleidsplan;

Verkiezingsprogramma N-VA Arendonk

19

074
075
076

077
078

079

080
081

082

We blijven verkeersstromen meten met de gemeentelijke snelheidsinformatieborden die naast
snelheid ook het aantal voertuigen meten in 2 richtingen. Meten is weten.

We maken voldoende middelen vrij voor sensibilisering en verkeersopvoeding via de scholen,
maar ook via verenigingen. Dit geldt voor alle leeftijden. Ook van de zwakke weggebruiker wordt
er geacht de verkeersregels te kennen en toe te passen.
We continueren onze acties betreffende SAVE-charter en behalen eerst het SAVE-label,
vervolgens via de provincie Antwerpen het ZERO-label.
 SAVE is een initiatief van ouders van verongelukte kinderen. Ze wensen steden en
gemeenten te betrekken in hun strijd voor meer verkeersveiligheid.
 Het SAVE-charter bestaat uit 7 SAVE-doelstellingen die een grotere veiligheid beogen
voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder.
 SAVE-label: na een positieve beoordeling ontvangen de gemeente een label. Dit geeft
aan dat de gemeente een actieve bijdrage levert aan de verbetering van de
verkeersveiligheid.
 ZERO-label: initiatief van de Provincie Antwerpen dat verder bouwt op het SAVE-charter.
Gemeenten die in een jaar tijd geen doden of zwaargewonden op hun wegen hoeven te
betreuren of een daling in de cijfers kunnen voorleggen, worden beloond met een ZEROlabel dat zich baseert op meetbare resultaten en effecten.
We voeren een aangepast handhavingsbeleid. We controleren op snelheid door gerichte acties
en plaatsen strategische trajectcontrole, maar ook daar waar foutparkeren het zicht belemmert
of in de buurt van scholen. Handhaving moet in de eerste plaats sensibiliserend werken.
We hebben in heel de vervoersketen aandacht voor de minder mobiele mensen. De stoepen,
fietspaden, maar ook bushaltes moeten voor hen toegankelijk zijn. We organiseren daarom op
regelmatige basis knelpuntwandelingen om verbeterpunten in kaart te brengen. En we
organiseren fietsrondes langsheen de gemeentelijke fietspaden met dezelfde bedoeling.

Zwaar verkeer blijft onze aandacht krijgen. De mobiele vrachtwagensluis, in gebruik genomen in
de loop van 2018, zal ongetwijfeld het aantal vrachtwagens in onze dorpskern doen dalen.
Uiteraard blijven controles door de politie en een lik-op-stukbeleid met onmiddellijke inning een
goede praktijk.
 Vrachtwagensluis: Twee camera’s registreren het tijdsinterval dat een vrachtwagen doet
tussen camera 1 en camera 2. Wanneer deze te klein is, gaan we ervan uit dat dit geen
plaatselijk verkeer is, doch doorgaand verkeer. Wie het verbod op doorgaand zwaar
verkeer negeert, zal beboet worden.

We stellen nog steeds sluipverkeer vast van zwaar verkeer uit Nederland (Reusel). We zullen dit
met meer aandacht benaderen en lik-op-stuk acties ondernemen samen met de lokale politie.
Al jaren wordt er gediscussieerd over een vaste verbindingsweg tussen brug 4 en brug 5. N-VA
Arendonk blijft voorstander om dit te realiseren. Het zwaar verkeer van en naar site
Poederstraat zal niet langer moeten passeren via het centrum van Arendonk, de Bergen,
Schuttersstraat, Hokken. Bovendien ontlasten we de Poederstraat, wat positief is voor de
buurtbewoners.
Tractoren hebben we geweerd uit de dorpskern om een hogere veiligheid te verzekeren. De
gemeente moet er dan wel voor zorgen dat een goed alternatief wordt aangeboden voor het
landbouwverkeer.
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We stellen vast dat (vooral buiten-dorpse) loonwerkers voor ergernis zorgen in onze gemeente.
Grote machines tegen een te hoge snelheid zorgen voor een bijzonder groot
onveiligheidsgevoel. We nodigen de lokale politie en de landbouwsector uit om oplossingen te
bedenken voor dit fenomeen.
We maken werk van de heraanleg van het Begijnhof tot voorbij de Academie. De stoepen zijn
op dit moment niet toegankelijk voor rolstoelen en buggy’s.
We werken een stoepenplan uit waarbij slechtliggende stoepen systematisch worden
heraangelegd.

Wanneer nutsmaatschappijen en/of aannemers stoepen opbreken, zullen we erop toezien dat
deze op een degelijke manier worden heraangelegd. We pleiten voor het invoeren van een
waarborg zodat we een stok achter de deur hebben.
We wensen een minderhinder-App waarmee burgers onvolkomenheden kunnen fotograferen
en onmiddellijk overmaken aan de Technische Dienst van de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld
om losliggende tegels en klinkers, foutieve verkeersborden, slecht afgestelde verkeerslichten,
aangereden verlichtingspalen, … (zie 034)

Op dit moment bestaat er een intern mobiliteitsoverleg binnen de gemeentelijke administratie.
We willen bij het beleid omtrent mobiliteit meer actoren betrekken en wensen burgers te
betrekken, want zij zijn de ervaringsdeskundigen die ons vaak andere inzichten kunnen geven.
We pleiten daarom voor de opstart van een gemeentelijke adviesraad mobiliteit, dat
desgevallend ondersteund wordt door een extern studiebureau.

2.4 De fiets centraal
089
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Wanneer we kijken naar de Arendonkenaren en naar de ligging van onze gemeente, dan mogen
we concluderen dat Arendonk een echte fietsgemeente is. De N-VA wil dat de fiets nog aan
belang wint en dat we nog meer Arendonkenaren veilig en comfortabel op de fiets krijgen.

Verlichting, Banden, Remmen, drie essentiële onderdelen van een fiets die in orde moeten zijn
om veilig op pad te gaan. Dit is de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere fietser. We
zullen op regelmatige basis, samen met de lokale politie, sensibiliseringscampagnes organiseren
en controles doen.
We benadrukken het belang van een snelle realisatie van een vrij liggend fietspad naar OudTurnhout en het ontbrekende fietspad naar Retie. We zullen vinger aan de pols houden bij het
logge overheidsapparaat AWV (agentschap wegen en verkeer), dat wegbeheerder is.

Bij de inrichting van het openbaar domein moeten we meer aandacht schenken aan de veiligheid
en bereikbaarheid voor fietsers. Waar mogelijk en wenselijk, willen we fietspaden integreren
(van fietssuggestiestroken tot vrij liggende fietspaden) en voorzien we voldoende
fietsenstallingen.
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Fietsinfrastructuur moet aangelegd worden volgens de beste kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Bovendien maken we een specifiek onderhoudsplan op voor fietsinfrastructuur.

We houden rekening met de elektrische fiets, die niet meer weg te denken is en die ervoor zorgt
dat ook senioren mobiel kunnen blijven.
We optimaliseren het fietsroutenetwerk (bestaande fietsroutes, nieuwe fietsroutes,
knooppuntennetwerk, …) en wenden het aan voor het uitstippelen van fietsroutes voor woonwerk verkeer (= zogenaamde fietssnelwegen).
We zetten imagobevorderende campagnes op om de fietscultuur in het algemeen te
bevorderen (cfr. Nederland). Correcte informatievoorzieningen, goede bewegwijzering met
eventueel reistijdvermeldingen, …

De processietoer (Koeistraat – Hovestraat – Wezenstraat – Vrijheid) blijft een zorgenkind. De
veiligheid van de fietser is onvoldoende gegarandeerd. In 2018 hebben we een studiebureau
aangesteld waarmee we een duurzame en gedragen oplossing willen uitwerken.
Anderzijds willen we sensibiliseren. Kent de fietser de verkeersregels? Weet hij welke plaats hij
heeft op het openbare domein? Durft hij anderzijds zijn plaats op het openbaar domein op te
eisen? De situatie moet voor de fietser duidelijker en veiliger.
Kinderen moeten op een veilige manier naar alle Arendonkse scholen kunnen fietsen en
wandelen. Bij de uitwerking van de nieuwe gemeentelijke basisschool Sint Jan in de Kerkstraat
hebben we bijzondere aandacht besteed aan de inrichting van de schoolomgeving.
De gemeente geeft het goede voorbeeld en zet maximaal in op fietsgebruik voor de eigen
werking. Het gemeentepersoneel wordt gestimuleerd om de fiets te gebruiken. (voldoende
fietsvergoeding / eventueel groepsaankoop organiseren / …)
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3. ARENDONK, EEN BRUISENDE GEMEENTE
“Van een gemeente een gemeenschap maken, dat is het verhaal van de N-VA.”
Het belang van een gemeenschap, van het sociale weefsel in buurten en wijken kan niet onderschat worden,
want een gemeente, wijk of buurt die aan elkaar hangt:





zet dingen in beweging;
heeft bewoners die mekaar aanspreken bij problemen (bv. lawaaioverlast, overhangende bomen, …)
in plaats van meteen naar de rechter of de politie te stappen;
zorgt voor de nodige sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel;
zorgt voor gelukkigere en gezondere bewoners.

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

Sterke buurten en wijken zijn de basis van een gelukkige lokale gemeenschap. De cohesie binnen buurten en
wijken bevorderen, is daarom erg belangrijk.
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3.1 Omdat mensen zich verenigingen

Arendonk staat bekend voor haar bruisend verenigingsleven met vele vrijwilligers. Dit verenigingsleven speelt
een belangrijke rol in het versterken van het sociale weefsel. Een bewoner wordt burger door zich in te zetten
voor de gemeenschap. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de werking van de vele verenigingen en evenementen.
Zij verdienen dus het volste respect en ondersteuning.
Arendonk is een dorp met een groot gemeenschapsgevoel. Van dat gevoel maken we allemaal deel uit. Daar
bouwen we met zijn allen aan. Mensen zoeken immers mensen op en delen interesses. We trachten buurten,
straten en wijken beter met elkaar te verbinden. De buurtbabbelbank was daar een goed voorbeeld van. We
zullen de Arendonkenaar nog meer ruimte geven om dit verder te ontplooien.
Het verenigingsleven speelt een cruciale rol in het versterken van de sociale inclusie, in het realiseren van
zorgzame buurten en in het bereiken van mensen in kwetsbare situaties. We respecteren de eigenheid van
jeugdverenigingen, sportclubs, culturele organisaties, seniorenverenigingen, wijkvereniging en waarderen de
bijdrage die ze leveren aan de gemeenschap.
Onze verenigingen wensen we opnieuw te ondersteunen door infrastructuur aan te reiken en logistieke
bijstand te geven bij bv evenementen. Voor hun werking keren we subsidies uit op basis van een
puntensysteem. Het invullen en nazicht van de aanvraag moet gebruiksvriendelijker. Administratieve
vereenvoudiging.
100
101

102

We zetten in op buurtwerking en geven een financiële en logistieke ondersteuning aan
buurtcomités.

Met het project ‘Buurtbudget’ geven we buurtbewoners een bepaald budget waar ze zelf over
kunnen beslissen voor hun eigen buurt. Als piloot loopt er nu een project in de Leggen. Het is de
bedoeling dat dit later over gans de gemeente wordt uitgerold. We kiezen niet enkel voor
ondersteuning bij buurtinitiatieven zoals een straatfeest, maar mikken op een frisse mix van
kleine en grote plannen die de uitdagingen van die bewuste wijk structureel aanpakken en
verder uitbouwen. (zie ook 020)

Buurtinformatienetwerken (BIN’s) kunnen ontstaan op vraag van de buurt en in samenwerking
met het gemeentebestuur en de lokale politie. De BIN’s dienen in de eerste plaats om preventief
te werk te gaan en overlast te voorkomen. BIN-netwerken hebben een duidelijk ander doel dan
een buurtcomité, maar genieten zeker de ondersteuning van de N-VA. (zie ook 021)
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3.2 Ruimte geven aan jongeren

Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen kind en jongere te zijn. We geven hen kansen om letterlijk en
figuurlijk te groeien in hun spel, denken en doen, hun talenten te laten ontdekken en ontplooien.
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Naast een jeugdraad, kan er ook een kinderraad staan. De jongsten bekijken het vaak door een
onschuldige en onbevooroordeelde bril waarvan wij als volwassenen veel kunnen leren. We
stimuleren onze jonge burgers om actief deel te nemen aan het beleid in de eigen gemeente.
Met de organisatie van jongerenparticipatiemomenten wakkeren we het burgerschap van onze
jeugd aan. Wij geven hen de kans om concrete voorstellen te doen voor hun buurt of wijk.

Kinderen moeten letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot jongeren
met zin voor verantwoordelijkheid, binnen een kader waar alcoholmisbruik en drugs niet
worden getolereerd. Samen met buurt- en straatverenigingen blijven we aandacht schenken aan
buurtpleintjes, speeltuinen en speelbossen.
Naast de buurtspeeltuintjes –en pleintjes focussen we ons op de 3 grote speeltuinen Congobos,
Academie en aan het zwembad. Deze laatste locatie, in het midden van het centrum, zal worden
uitgebreid met G-vriendelijke speeltuigen zoals bv een schommel voor rolstoelgebruikers.

Het MEGA-project voor de leerlingen van het zesde leerjaar waar we ze aanleren assertief te zijn
en ‘Nee’ te zeggen tegen alle vormen van drugs. We zetten volop in op drugspreventie, onder
meer door (experimenterende) jongeren en hun omgeving intensief te begeleiden. Daarvoor
doen we beroep op de lokale politie en gemeentelijke drugspreventiemedewerkers. Misbruik zal
gesanctioneerd worden. (zie ook 058)
We bieden jongeren, die samen fuiven en andere festiviteiten willen organiseren, ondersteuning
via fuifcoaches. Zij staan onze jeugd bij om verantwoordelijkheid op te nemen bij het samen
organiseren van evenementen. Gerichte controle op fuiven, inbreuken worden gesanctioneerd.
Sommigen hebben een kordatere aanpak nodig. Fuiven moet in een veilig kader.

Natuur, sport en spel, ondersteunen van jeugdbewegingen en verenigingen met een
jeugdwerking, maken talentvolle jongeren. Via een sterk verenigingsleven, een kwaliteitsvolle
speelpleinwerking en sportkampen leren we jongeren competenties voor het leven aan. Denk
bijvoorbeeld aan discipline, ondernemerschap en organisatievermogen. We ondersteunen
vrijwilligers en jeugdverenigingen dan ook maximaal door het ter beschikking stellen van
infrastructuur (lokalen, opslagplaatsen, …) en logistieke steun (spelmateriaal, tenten, vervoer, …)
en hen opleiding en informatie te geven over het verantwoordelijk begeleiden en coachen van
jongeren.

Het jeugdhuis moet een volwaardige ontmoetingsplaats voor jongeren zijn.
 Niet alleen een fuifzaal of café, maar ook een plaats om te ontspannen, te mogen leren,
om te studeren (cfr. Blokken in de bib). Op regelmatige basis zal het bestuur samen
zitten met het bestuur van het jeugdhuis ‘t Onkrooid om een gedragen en gezamenlijke
visie uit te werken.
 Organiseren van infomomenten voor de jeugd, bijvoorbeeld voorstellingen rond thema’s
als: veilig internetgebruik, omgaan met agressie, …
 Ook initiatieven rond jeugdcultuur kunnen opgezet worden in het jeugdhuis.
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In samenspraak met het bestuur van het jeugdhuis, waken we over een correct gebruik
van het jeugdhuis. Op regelmatige basis zal het gemeentebestuur samen zitten met alle
actoren die hierbij betrokken zijn.

We willen speciale aandacht besteden aan de jongeren in sociaal kwetsbare situaties. We
onderzoeken verschillende mogelijkheden om hen nauwer te betrekken bij het jeugdwerk.

Jong, creatief en artistiek talent in onze lokale gemeenschap moet kunnen rekenen op
kwaliteitsvolle infrastructuur en logistieke steun. We zetten hen in de kijker door bijvoorbeeld
een jongerenkunstmarkt te organiseren en proberen hen, waar mogelijk, te betrekken bij
gemeentelijke evenementen en de week van de amateurkunsten (WAK).
We moedigen jongeren aan om actief deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten. In het
bijzonder voor jonge nieuwkomers vormen dergelijke initiatieven een uitstekende
ontmoetingsplaats om sterke sociale contacten op te bouwen, onze taal te leren en onze
samenleving te leren kennen. De Sport Na School – pas is hier een uitstekend voorbeeld van.

3.3 Sport voor allen

Mensen die voldoende sporten en bewegen leggen een stevige basis voor een actieve en gezonde leefstijl.
Een actieve(re) leefstijl is nodig om enerzijds de levenskwaliteit van de mensen te verhogen en anderzijds
preventief op te treden tegen welvaartsziekten. Lichaamsbeweging speelt hierin een fundamentele rol en is
een middel voor een gezond(er) leven. Sporten staat voor emotie, beleving en meer betrokkenheid.
3.3.1 Sportraad en ondersteuning van clubs
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De sportraad is een volwaardig gemeentelijk adviesorgaan. Deze oordeelt mee over de noden
van de Arendonkenaar in beweging. Jaarlijks geeft ze advies voor het volgende werkjaar. Welke
noden zijn er? Welke gebreken? De sportraad blijft een belangrijke partner in het gemeentelijk
beleid.

Verenigingen worden gestimuleerd om verder te groeien en zelfredzaam te zijn. Verenigingen
die naast het sportieve luik ook aandacht hebben voor hun sociale en maatschappelijke rol, zijn
de beste garantie op levenslang sporten. De gemeente zorgt voor ondersteuning met subsidies,
informatie, logistiek en betaalbare infrastructuur.
Het subsidiesysteem zal opnieuw herbekeken én gecontroleerd worden (zie ‘Omdat mensen
zich verenigen’). Ter ondersteuning van de sportverenigingen zullen deze voor hun
(jeugd)werking subsidies ontvangen. We zullen meer inzetten op de ondersteuning van
gediplomeerde trainers.
 Om op een correcte manier te bewegen en te sporten dienen trainers steeds
gediplomeerd te zijn. In kader van duurzame sportbeleving zullen cursussen
terugbetaald worden. Dit om de kwaliteit te garanderen, ook bij sportkampen!
 Extra ondersteuning voor G-sport.
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Subsidieaanvragen dienen gebruiksvriendelijker te zijn. Ook hier dienen we de weg van
de digitalisering te bewandelen. Momenteel zijn aanvragen nog te complex en een
papierwinkel voor de verenigingen.

Blijvende aandacht voor het project Positief Coachen, waarbij we inzetten op de vrijwilligers in
onze verenigingen. Betere prestaties, minder incidente, minder afhakers en meer werkplezier.
Op weg naar en positief klimaat.

3.3.2 Sportpromotie
117
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Samen met de sportclubs doen we een inspanningen om IEDEREEN te laten bewegen. Samen
met partners uit het jeugdwerk, onderwijs, werk en economie en gezondheid maken we mensen
warm voor een actieve levensstijl.
 een aanbod voor kinderen en jongeren: meimaand sportmaand, sportkampen,
multimove, seniorenturnen, arfit 50+, enz.
 initiatieven met betrekking tot sporten na het werk
 Kwetsbaren moeten meer de weg vinden naar sport en beweging. Pro-actief zullen we
de mensen via bijvoorbeeld het sociaal huis sturen en bekijken welke hun interesses en
mogelijkheden zijn. De vrijetijdscheque kan hen een financieel duwtje geven.
Arendonk, een gezonde gemeente. Binnen dit project trekken we ook de kaart van meer
bewegen. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

3.3.3 Infrastructuur
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Centralisatie op sportpark Heikant en de Biesputten is een streefdoel. In een ideale wereld
zouden alle voetbalclubs hier kansen moeten krijgen. Echter, (zonevreemde) verenigingen
kunnen enkel verhuizen naar sportpark als de capaciteit het toelaat. Deze verenigingen moeten
een volwaardig alternatief worden aangeboden.
 Politiek is keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen. Tijdens de vorige legislatuur,
zonder de N-VA, werd beslist dat voetbalclub FC Broekkant naar het sportpark Heikant
zou moeten verhuizen. Vandaag stellen we vast dat er geen plaats is. N-VA is van mening
dat je een vereniging zoals FC Broekkant niet voor voldongen feiten kan stellen, dat je
hen niet kan en mag verplichten zonder een deugdelijke oplossing aan te bieden. Dit is
oneerlijk. We zullen bijgevolg stappen ondernemen zodat FC Broekkant op zijn huidige
locatie actief kan blijven. Daartoe zullen we enerzijds het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan moeten hernieuwen en anderzijds de provinciale overheid moeten
overtuigen.
De zaalsporten hebben in onze gemeente dringend nood aan een volwaardige sporthal. N-VA zal
werk maken van een nieuwe sporthal op het sportpark Heikant, waarbij het huidige gebouw
van ARAC zal geïntegreerd worden in de nieuwbouw. We stellen vast dat er te veel
sportverenigingen moeten uitwijken naar buurgemeenten om hun sport uit te oefenen. Daar
willen we wat aan doen!
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N-VA wil samen met ARAC een professionele tartan-piste bouwen op sportpark Heikant. De
verdere uitbouw van een dergelijke sportinfrastructuur zal, indien mogelijk, steeds met subsidies
van de hogere overheid gebeuren (bovenlokale sportinfrastructuur). We zullen daarnaast steeds
meerwaarde zoeken door samenwerking met hogere overheden, Sport Vlaanderen, lokale
verenigingen, buurgemeenten en privépersonen.
Arendonk heeft verschillende scholen op haar grondgebied met telkens een eigen turnzaal. We
blijven pleiten voor multifunctioneel ruimtegebruik waardoor deze turnzalen na de schooluren
gebruikt kunnen worden door Arendonkse verenigingen. Dit principe zal ook van toepassing zijn
in de nieuwe gemeentelijke basisschool Sint Jan.
Betalende gemeentelijke sportinfrastructuur zal in de eerste plaats ter beschikking gesteld
worden voor scholen en verenigingen, aansluitend voor de individuele sporter. De tarieven
moeten sociaal acceptabel blijven, echter wel kostendekkend.

In het kader van kleine sportinfrastructuur zoals bv fit-o-meter en outdoor fitness blijven we
inspelen op de noden van de burger.

We blijven inzetten op het moderniseren van ons gemeentelijk zwembad en blijven aandacht
schenken aan de verenigingen die hiervan gebruik maken.
We motiveren de verenigingen zoveel mogelijk tot zelfredzaamheid. De Gemeente moet
mogelijke infrastructuur optimaal faciliteren, maar kan tegelijkertijd niet iedere
sportinfrastructuur zelf inrichten.

3.4 Uit in Arendonk, toerisme een troef

Met een hart voor … Arendonk, eenvoudig verrassend. Een typerende slogan voor onze mooie gemeente,
maar onbekend is tegelijkertijd ook onbemind. De komende 6 jaar zullen we onze toeristische troeven
uitspelen.

Met een tal van bezienswaardigheden, een veelheid aan wandel- en fietsroutes en lokaal erfgoed, zijn we bij
de buren niet zichtbaar genoeg. Ook naar de buitenwereld toe dienen we ons des te meer te promoten. Ook
Arendonk heeft op toeristisch gebied mogelijkheden om een aantrekkingspool te worden. Hier liggen
ongeziene groeikansen.
3.4.1 TOERISME
127

N-VA wil een actiever beleid op vlak van toerisme. We willen een volwaardige toeristische
dienst, die ook na de sluitingsuren van het gemeenteloket beschikbaar is voor vragen omtrent
bezoeken en verblijven. Er is recent, in het kader van project ARO (Arendonk-Ravels-OudTurnhout), een studie gestart om de kern van Arendonk te laten fungeren als een poort naar de
groene gebieden rondom onze kern. Aan deze poort heb je bij voorkeur een uitvalsbasis. Het
‘Witte Huis’ zou hiervoor een mooie oplossing zijn.
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Iedere horecagelegenheid moet op de hoogte zijn van de toeristische mogelijkheden en
verblijfplaatsen (B&B, hotel, kamphuizen). Samen met alle horeca exploitanten moeten we dit
verder kunnen uitbouwen en promoten. We maken daarbij gebruik van alle hedendaagse
communicatiemiddelen zoals de sociale media.

We stellen vast de heel wat mobilhomes de weg vinden naar onze mooie gemeente. Op de
parking van het zwembad zien we ze vaak staan.
We bekijken of we in Arendonk een volwaardige mobilhomeparking kunnen maken met nodige
infrastructuur voor de chemische toilet en een kraantje. We bekijken welke locatie het meest
geschikt is: dicht in het centrum of eerder in de buurt van Brug 4 langsheen het kanaal.
De bibliotheek is een open huis waar naast het aanbod van boeken e.a. ook plaats moet zijn
ontmoeting, lezingen, workshops m.b.t. cultuur.

Het heemkundig museum moet weer de trekpleister van weleer worden. Scholen,
verenigingen, horeca exploitanten, organisatoren van daguitstappen, … moeten de weg vinden
naar het museum. We werken hierin nauw samen met het bestuur van de heemkundige kring.

3.4.2 CULTUUR EN ERFGOED
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Het heemmuseum en de Heemkundige kring ontvangen een vaste jaarlijkse financiële
vergoeding. In samenspraak met het bestuur bekijken we welk bedrag nodig is voor een goede
werking. Uiteraard kan men steeds rekenen op de logistieke ondersteuning van het
gemeentebestuur.
De Arendonkse kerken (OLV-Kerk van het centrum, Sint-Jozefkerk van de Voorheide) zullen
meer en meer gebruikt worden voor culturele activiteiten zoals tentoonstellingen en
optredens. Daartoe zullen we in samenspraak met de kerkfabrieken de beide gebouwen
aanpassen op vlak van veiligheid en comfort (vluchtdeuren, sanitaire ruimte, …).
De Arendonkse verenigingen vragen al lange tijd naar een structurele aanpassing van onze
huidige feestzaal De Garve. We ondernemen stappen om van de Garve meer een cultureel
centrum te maken in de plaats van een ontmoetingsruimte.

Naast roerend erfgoed moeten we ook oog hebben voor het onroerend goed. Onroerend goed
dient met respect voor het verleden en het behouden voor de toekomst behandeld te worden.
Onze geschiedenis heeft ons Arendonkenaar gemaakt. Onroerende geschiedenis mag niet
verloren gaan. Om die reden zal, in het kader van het grote renovatiedossier van de OLV-Kerk,
het hekwerk rondom deze kerk op een hedendaags manier geïntegreerd te worden in het grote
geheel van de kerk en het marktplein. Modernisering van uitzicht moet samen gaan met zichten
die meer dan 100 jaar ons straatbeeld hebben bepaald. Eerbied voor het heden en het verleden.
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Het Witte Huis, dat ooit geschonken werd aan de gemeente, zullen we in gemeentelijke
handen houden waardoor we garant kunnen staan voor behoud van deze publieke functie.
Een laagdrempelige ontmoetingsplek waar toerisme mee in centraal kan staan,
tentoonstellingsruimte. Kortweg … cultuur en toerisme moeten meer met elkaar verbonden
worden. Het witte huis kan gebruikt worden als verbindende factor tussen toerisme, cultuur en
economie. Een VVV-kantoor integreren in het Witte Huis, die een duidelijk overzicht kan geven
van activiteiten, bezienswaardigheden, voorzien van goede gidsen.
De Toremansmolen blijft de aandacht van de gemeente krijgen. Samen met de molenaars
vervullen we onze plicht op vlak van onderhoud en instandhouding.

Alle kappelletjes langsheen onze Arendonkse wegen willen we bewaren en opfrissen waar
nodig. We richten een kappelletjeswandeling of fietstocht in die deze meer in de aandacht
brengen.

3.5 Actieve senioren

De steeds grotere groep senioren verdient bijzondere aandacht vanwege het beleid. Uiteraard is er een
duidelijk onderscheid tussen de ‘jonge’ senior, die heel actief in het verenigingsleven staat en er als vrijwilliger
of deelnemer voor het verschil kan zorgen en de ‘oudere’, vaak hulpbehoevende senior. In ieder geval,
senioren zijn niet out. Een actief verenigingsleven en een opvangnet voor hen die het nodig hebben, zorgen
ervoor dat we vereenzaming tegen kunnen gaan.

De N-VA garandeert aangepaste en kwalitatieve zorg voor senioren. Maar we vinden het zeker zo belangrijk
dat de senioren actief blijven in de gemeenschap. Ouder worden is geen synoniem voor ‘passief worden’. We
willen actieve senioren die zich goed en gerespecteerd voelen, die participeren en meewerken aan het beter
maken van ons dorp. We vertrekken daarbij vanuit de sterkte en het potentieel van ieder individu.
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Onze gemeente biedt een brede waaier aan activiteiten aan op vlak van sport, cultuur,
onderwijs. We spelen daarbij in op de noden van deze doelgroep en geven hen extra kansen om
te genieten van elkaar en het leven. (seniorcinema, seniorenturnen, reizen, arfit 50+…) Opdat de
senioren maximaal zouden deelnemen, houden we steeds rekening met: tijdstip, afstand,
bereikbaarheid en kostprijs.
Ontmoetingscentra voor ouderen moeten zeer toegankelijk zijn en voldoen aan de
mobiliteitsvereisten. De Ontmoeting wordt op dit moment uitgebaat door vzw De As. We
onderzoeken of deze functie en exploitatie kan geïntegreerd worden op Campus De Vrijheid van
Woonzorggroep Arendonk, als onderdeel van het nog op te richten en uit te bouwen Lokaal
Dienstencentrum. (zie 163)

Ook de niet-georganiseerde senior willen we meer betrekken in ons sociaal weefsel. In plaats dat
de mensen naar het beleid moeten stappen, zullen wij naar hen toegaan. Bijvoorbeeld door een
infostand gericht op ouderen tijdens de maandmarkt.

We willen dat gepensioneerden na hun actieve loopbaan zin en betekenis blijven geven aan hun
leven en zich gewaardeerd voelen. Via vrijwilligerswerk kan dit op allerlei manieren passend
binnen ieders eigen leefwereld. Via ons vrijwilligersloket brengen we vraag en aanbod bij elkaar.
bijvoorbeeld: huiswerkbegeleiding door een leerkracht op pensioen, waardoor we de kar
trekken sociale inclusie.
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Het is belangrijk om de groep thuiswonende bejaarden meer te bezoeken en te detecteren wat
zij nodig hebben. Een meldpunt in de gemeente of wijk kan tegemoetkomen aan kleine vragen.
Buurtwerking vraagt hierin meer overleg van de betreffende schepen. Buurtwerking is meer dan
alleen straatfeesten. Buurtwerking is er ook effectief zijn voor iedere bewoner in de straat.
N-VA staat voor inclusie-beleid, niet voor “hokjes denken”.
Cohousing en kangoeroe-wonen zullen we meer promoten, bevorderen door het niet
ingewikkeld te maken. Elkaar (verder) helpen… Daar gaat het om. Ook het straatbeeld moet
leeftijdsvriendelijk zijn, met meer zitbanken en hangpunten, brede, vlakke voetpaden. Kleine
aanpassingen kunnen voor iedere bewoner een wereld van verschil maken.

Vanuit het OCMW worden voldoende maatregelen genomen om mensen bij te staan die
zelfstandig thuis blijven wonen. Dit gaat van warme maaltijden over Minder Mobielen Centrale
tot poetsdiensten en bejaardenverzorging aan huis. Dit alles wordt zelf georganiseerd of
gecoördineerd vanuit het nog op te richten Lokaal Dienstencentrum. (zie 163)
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4. ARENDONK, EEN WARME EN ZORGZAME
GEMEENTE
N-VA Arendonk wil van Arendonk een plek maken waar iedereen (gezinnen, senioren, personen met een
beperking, …) zich thuis kan voelen. Een sterk sociaal weefsel waarbij iedereen zijn rechten, maar ook zijn
plichten vervult, vormen hiervoor een belangrijke voorwaarde.
Arendonk is in de eerste plaats regisseur van het lokaal sociaal beleid en ziet erop toe dat er een voldoende
en gedifferentieerd aanbod is. We bundelen de expertise van de lokale actoren en werken nauw met hen
samen om lacunes in het aanbod te detecteren en op te vullen.
N-VA Arendonk ondersteunt initiatieven die goed werk leveren en bijdragen tot de sociale cohesie, ongeacht
tot welke zuil ze behoren. We laten niemand aan zijn lot over en voeren een geïntegreerd sociaal beleid.
Concreet betekent dit dat we binnen alle beleidsdomeinen rekening houden met de impact op gezinnen,
personen met een beperking, senioren, mensen in armoede en andere kwetsbare groepen.
“Als gemeenschapspartij sluiten we niemand uit, maar kiezen we voor inclusie. We zorgen ervoor dat wie
wil, actief kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. Op die manier maken we van Arendonk een warme
en leeftijdsvriendelijke gemeenschap.”
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4.1 Een hart voor de gezinnen

Het gezin is voor de N-VA de hoeksteen van onze samenleving. Het is binnen de gezinnen, hoe die ook
samengesteld zijn, dat mensen leven. Sterke gezinnen zijn dan ook onontbeerlijk voor de levenskwaliteit.
Gezinnen steunen en kansen geven, is dan ook geen overbodige luxe. Vele gezinnen staan ook voor extra
uitdagingen. Eénoudergezinnen, nieuw-samengestelde gezinnen, gezinnen met personen met een handicap,
noem maar op. We hebben er oog en oor voor en ondersteunen waar het kan. Een gezond gezinsbeleid strekt
zich uit over quasi alle beleidsdomeinen: fiscaliteit, wonen, onderwijs, kinderopvang, vrijetijd...
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We hanteren gezinsvriendelijke tarieven voor naschoolse kinderopvang, speelpleinwerking,
grabbelpas en andere socio-culturele activiteiten.
We zullen de huidige tarieven onder de loep nemen. Als gemeente is het niet de bedoeling
winsten te boeken uit deze activiteiten. Het is echter een streefdoel om binnen de tariefbepaling
een break- even te bereiken.
Bij alle maatregelen die genomen worden, passen we de gezinstoets toe. Hierbij stellen we ons
de vraag: wat is de impact op de gezinnen? Indien nodig worden maatregelen aangepast in het
voordeel van gezinnen met kinderen.

4.2 Kwaliteitsvol onderwijs in een aangename leeromgeving.

Arendonkse schoolkinderen verdienen alleen het allerbeste. En dat is kwaliteitsvol onderwijs in aangename
schoolgebouwen door leerkrachten die zich goed voelen in hun job.

De N-VA zal binnen de bevoegdheden van de gemeente verder werken aan kwaliteitsvol en bereikbaar
onderwijs voor elk kind ongeacht hun thuissituatie en rekening houdend met de mogelijkheden van elk kind.
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We streven naar multi-inzetbare scholen en het optimaal benutten van de schoolinfrastructuur
buiten de schooluren en tijdens vakanties voor Grabbelpas, (sport)verenigingen,
speelpleinwerking, maar met een duidelijke reglementering. Voor ons is dit niet alleen een
kwestie van efficiëntie, maar ook van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als kloppend hart
van onze samenleving draagt de school bij tot het versterken van het kostbare, sociale en lokale
weefsel.
Op vlak van infrastructuur hebben we ‘als goede huisvader’ een dubbele opdracht:
 We monitoren onze eigen infrastructuur op proactieve wijze. We dienen bijgevolg tijdig
dossiers in bij Agion en voorzien de nodige budgetten in de begroting.
 Daarnaast blijven we investeren in het onderhoud van onze gebouwen, maar zeker ook
hedendaagse ICT.

De kleuterschool van GBS Voorheide kreeg deze legislatuur een grote make-over. De hele
kleuterafdeling, samen met de turnzaal werden onder handen genomen. Tegelijkertijd werden de
nodige energiebesparende maatregelen genomen zodat het gebouw klaar is voor de komende
decennia. Bovendien deden we dit met eigen middelen.
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Het plan voor de nieuwbouw van GBS Sint-Jan in de Kerkstraat is bijna klaar en zal eind 2018
ingediend worden in het omgevingsloket. We verwachten met de werken te kunnen starten in het
najaar van 2019. Nadien zullen we voor de lagere school van GBS Voorheide hetzelfde traject
volgen om op middellange termijn ook werk te maken van vernieuwing.
Een schepen van onderwijs is het centraal aanspreekpunt van de onderwijsinstellingen op het
grondgebied. De schepen faciliteert netoverschrijdend overleg inzake o.a. flankerend
onderwijsbeleid, inschrijvingsbeleid en gedeelde infrastructuur. Hij/zij ondersteunt mee het
gebruik van scholeninfrastructuur door andere gebruikers, zonder dat dit voor een
administratieve rompslomp of oneerlijke concurrentie voor de school zorgt. Wanneer andere
gebruikers de lokalen van de scholen benutten, zorgt de gemeente voor een verhuurreglement,
opvolging en desgevallend sanctionering bij verkeerd gebruik.
Hij/zij zet samen met de verschillende basisscholen gemeenschappelijke projecten in het kader
van leren op. (wetenschap show, herinneringseducatie, milieu op school, zijn maar enkele
voorbeelden.)
In samenwerking met alle scholen, ouder- en schoolraad, alsook met politie en
mobiliteitsambtenaar, werken we aan een verkeersveilige schoolomgeving. We hebben
aandacht voor verkeerseducatie met de 3 E’s, namelijk engineering (betere fietspaden en
oversteekplaatsen), enforcement (toezicht, politie, leerkracht, wijkwerker) en education
(verkeerseducatie in handen van gespecialiseerde partners) In samenwerking met de provincie
Antwerpen zullen we dit ondersteunen bij scholen met een 10/10 label.

De trein van digitalisering en ICT hebben de scholen genomen. Daar ICT steeds veranderend is,
is het belangrijk dat deze trein blijft rijden. I.s.m. de ICT-coördinator werken we het ICT-Plan
verder uit. Zodoende blijven we bij in de stapsgewijze vernieuwing van de apparatuur.
Uit het behoefte-onderzoek naschoolse kinderopvang blijkt dat vele ouders nood hebben aan
opvang tot 18.00u. Ondertussen centraliseerden we de naschoolse opvang van
woensdagnamiddag op één vestiging. Daar dit een meerwaarde betekent voor de ontwikkeling
van de sociale vaardigheden van de kinderen, blijven we dit uitrollen.

We blijven inspelen op de noden van het Deeltijds Kunstonderwijs. Onze academie voor Schone
kunsten en het filiaal van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans blijven onze
aandacht verdienen. Zowel op het gebied van infrastructuur als logistiek.
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4.3 Een onbezorgde oude dag
4.3.1 Actief ouder worden
156

N-VA Arendonk past resoluut voor het negatieve beeld van ouderen als louter
zorgbehoevenden. We vertrekken vanuit de mogelijkheden van ouderen en niet van wat ze niet
meer kunnen. Ouderen willen een actieve rol spelen in onze maatschappij. Niet voor niets zetten
senioren zich vaak in als vrijwilliger en/of nemen ze deel aan sociale of culturele activiteiten in
onze gemeente. N-VA Arendonk zet dan ook in op actief ouder worden door vrijwilligerswerk te
ondersteunen en – al dan niet in samenwerking met de lokale actoren – te voorzien in een
waaier aan ontspannings- en ontplooiingsmogelijkheden. (zie 3.5 Actieve senioren)

4.3.2 Strijd tegen vereenzaming en sociaal isolement

Het verlies van een partner of naaste familieleden of vrienden, het minder goed te been zijn of andere
ouderdomskwalen, kunnen ertoe leiden dat ouderen meer op zichzelf terugplooien. Ze nemen niet meer
actief deel aan onze maatschappij, kampen met eenzaamheidsgevoelens of komen terecht in sociaal
isolement. De gemeente speelt een belangrijke rol in het tijdig detecteren en ondersteunen van ouderen die
(dreigen te) vereenzamen of sociaal geïsoleerd raken. Het nieuwe project “Buurtbudget” dat net is
opgestart, vormt hierbij een basis om ons beleid rond deze problematiek vorm te geven.
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Via een meldingspunt bij de gemeente of in de wijk, kunnen professionele hulpverleners, maar
ook buurtbewoners en mantelzorgers die aanvoelen of vaststellen dat iemand eenzaam is, dit
melden.
De gemeente ontwikkelt samen met beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers een
gezamenlijk visie omtrent de aanpak van vereenzaming en sociaal isolement.

De gemeente probeert inzicht te krijgen in deze problematiek door een goede registratie van
vereenzaming en haar achterliggende oorzaken. Op deze manier kan ze een passende aanpak
ontwikkelen.
Huisbezoeken, telefooncirkels of een gezelschapsdienst zijn instrumenten om vereenzaming
tegen te gaan en te detecteren.

Thuis in een leeftijdsvriendelijke omgeving zo lang het kan, residentiële zorg in Arendonk wanneer nodig.
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Tijdens de huidige bestuursperiode hebben we ervoor gezorgd dat het residentieel aanbod
verankerd is en zelfs vergroot wordt met de oprichting van de Woonzorggroep Arendonk
(WZGA). Deze WZGA is het resultaat van de fusie tussen het Woonzorgcentrum Sint-Isabella en
Woonzorgcentrum De Hoge Heide. De N-VA is trots op deze realisatie en zal deze ook in de
toekomst blijven ondersteunen.
Met deze realisatie verzekeren we onze inwoners de kans om onder de eigen kerktoren de
laatste fase van hun leven aangenaam en met de beste zorgen te beleven.
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Voor de N-VA is de WZGA een belangrijke partner in de uitbouw van het ouderenbeleidsplan
van de gemeente. Het ouderenbeleidsplan gaan we herschrijven met de inzichten die we
gekregen hebben uit het geactualiseerd van het ouderenbehoefteonderzoek.

Voor N-VA Arendonk bestaat een zorgaanbod uit een aanbod dat inwoners de kans geeft om zo
lang mogelijk thuis te blijven wonen. We denken hierbij aan een lokaal dienstencentrum (LDE)
waar de Arendonkenaren aanvullende ondersteuning kunnen vinden zoals: gezinshulp en
thuiszorg, schoonmaakdienst, een klusjesdienst voor kleine herstellingen, een
boodschappendienst, de bedeling van (warme) maaltijden, de mindermobielencentrale of
rolmobiel, advies en eventueel premies voor het aanpassen van de eigen woning en te voorzien
in voldoende plaatsen voor kortverblijf, dagopvang en nachtopvang.
We creëren een woonzorgzone rondom Campus De Vrijheid (rond het ocmw). Hier bieden we
ondersteuning aan vanuit de woonzorggroep als HUB, zodat inwoners die hier wonen ook
kunnen genieten van dag- en nachtzorg indien nodig.

We zetten in op een leeftijdsvriendelijke omgeving door o.a. zitbanken voor senioren te
voorzien in de nabijheid van winkels en algemene nutsvoorzieningen, de (verdere) uitbouw van
woonzorgzones en het wegwerken van fysieke drempels.

We hebben aandacht voor de problematiek van dementie en kiezen voor een
dementievriendelijke gemeente. In samenwerking met de WZGA zijn we medio 2018 gestart
met het dossier KAMELEON, een project specifiek met de focus op personen met dementie. Dit
zal gerealiseerd zijn tegen 2020. We hopen dat dit een aanleiding is om in gans de gemeente stil
te staan bij deze problematiek.

4.3.3 Begraafplaatsen en laatste rustplaatsen
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De Arendonkse begraafplaatsen blijven onze bijzondere aandacht genieten. Een verzorgde
omgeving als laatste rustplaats is het mooiste eerbetoon aan onze nabestaanden. We maken
een onderhoudsplan op dat rekening houdt met het verbod op pesticiden.

Het kerkhof van het centrum heeft een centrale dreef met op het einde een indrukwekkende
calvarie op een arduinen voetstuk met levensgroot gietijzeren kruisbeeld, geflankeerd door
Maria Moeder van Smarten en apostel Johannes. Dit beeld werd geplaatst door de firma
Leonard Van Aerschot uit Herentals en werd gezegend in 1914. Deze Calvarie heeft een
dringende opknapbeurt nodig en zal de komende jaren gerenoveerd worden.

Op dit moment kan u uw overleden dierbaren laten begraven, assen bijzetten in een
columbariummuur of in een urneveld of uitstrooien in een strooiweide. De N-VA wenst
daarnaast een plaats in de vrije natuur waar assen kunnen begraven of verstrooid worden. We
richten daarom een natuurlijke herdenkingsplek in, een natuurbegraafplaats.
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4.4 Een inclusief beleid voor personen met een beperking.

N-VA Arendonk kiest voor een inclusief beleid, waarbij aandacht voor de specifieke noden van burgers met
een beperking een evidentie is binnen elk beleidsdomein. Concreet wil dit zeggen dat er in elk onderdeel van
het gemeentelijk beleid aandacht aan wordt geschonken. Een echt inclusief beleid voor personen met een
beperking wordt voor N-VA Arendonk gekenmerkt door:
170

Aandacht voor de specifieke noden van inwoners met een beperking binnen elk beleidsdomein.
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Speelpleinen maken we ook toegankelijk voor kinderen met een beperking zodat zij optimaal
kunnen genieten van hun kindertijd.
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Integrale toegankelijkheid van alle voorzieningen (gebouwen, diensten, publieke ruimte)

In ons cultuur- en sportaanbod voorzien we nog meer activiteiten aangepast aan personen met
een beperking.
We erkennen de European Disability Card waardoor personen met een beperking zonder
discussie ook kortingstarieven kunnen krijgen voor lokale diensten en evenementen.

Andersvaliden zijn als geen andere ervaringsdeskundigen over de goede of minder goede
inrichting van ons openbaar domein. We pleiten ervoor dat zij zich actief inzetten in de nieuwe
gemeentelijke adviesraad mobiliteit, maar ook in de gemeentelijke commissie ruimtelijke
ordening (gecoro).

4.5 Het sociaal huis als opstap naar een betere toekomst.
4.5.1 Toeleiding naar werk als beste garantie tegen armoede
176
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Voor N-VA Arendonk biedt een job nog steeds de beste garantie tegen armoede en vormt deze
een structurele uitweg uit armoede. We zetten ons beleid van activering in het kader van
armoedebestrijding dan ook verder.
Arendonk is dankzij het beleid van N-VA Arendonk tijdens de huidige bestuursperiode dan ook
een gemeente met een zeer laag aantal leefloners en een hoge sociale tewerkstellingsgraad als
springplank naar de normale economie.

N-VA Arendonk pleit in dit verband voor de verderzetting van het evenwicht tussen rechten en
plichten voor werkzoekenden. Tegenover het recht om een uitkering te ontvangen, staat voor
N-VA Arendonk de plicht van de betrokken werkzoekenden om een positief gevolg te geven aan
een passende jobaanbieding, het werken aan arbeidsattitudes via gemeenschapsdienst of een
aanbod om een opleiding te volgen.

Het is op het lokale niveau dat de werkbereidheid van werkzoekenden in de praktijk kan worden
getoetst en sociale (uitkerings)fraude kan worden opgespoord en aangepakt.
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Hiertegenover plaatsen we het engagement van het sociaal huis van Arendonk om
werkzoekenden vanaf de start van hun werkloosheid een intensieve begeleiding, toeleiding,
opleiding of tijdelijke werkervaring aan te bieden, met als finaliteit een succesvolle doorstroom
naar het reguliere arbeidscircuit.

In het geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie (GPMI) engageert de
leeflooncliënt zich tot bepaalde acties zoals bijvoorbeeld gemeenschapsdienst, drugsbegeleiding,
taalcursus Nederlands om dichter tot de arbeidsmarkt te komen. We koppelen de nodige
sancties aan de niet-naleving van deze afspraken.

4.5.2 Tweesporenbeleid: preventie en ondersteuning
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N-VA Arendonk voert een tweesporenbeleid op het vlak van armoedebestrijding. In de eerste
plaats focussen we op preventie van armoede en het vroegtijdig detecteren, zodat problemen
niet groter worden. Daarnaast ondersteunen we via materiële hulp.
Personen die aanspraak willen maken op bijkomende steun, stellen we bijkomende
voorwaarden. Dit is nodig om misbruik te vermijden en te zorgen dat de middelen werkelijk
terecht komen bij hen die ze écht nodig hebben.

We kiezen er bijvoorbeeld voor om bijkomende steun te geven in de vorm van maaltijdcheques,
eerder dan in contant geld. Sociale voordelen worden zoveel mogelijk op basis van inkomen
gegeven in plaats van statuut.

Er zijn nogal wat mensen met een laag inkomen die niet terecht kunnen bij het OCMW. Daarom
kennen we niet alle voordelen toe louter op basis van statuut, maar houden we ook rekening met
het inkomen. Deze voordelen kunnen ook getrapt toegekend worden. Dit betekent bijvoorbeeld
een hoger voordeel voor de allerlaagste inkomens en een beperkter voordeel voor de mensen in
het inkomenssegment daar net boven.

4.5.3 Noodopvangwoningen voor Arendonkse gezinnen
183

Tijdens deze bestuursperiode heeft N-VA Arendonk de keuze gemaakt om haar hoeveelheid
noodopvangwoningen uit te breiden met een nieuw kleinschalig appartementsgebouw in de
Hovestraat. Dit gebouw bevat 3 appartementen met respectievelijk een 3, 2 en 1slaapkamerappartement.

Dit project is in ontwerpfase, maar in 2019 zal de spreekwoordelijke schop in de grond gaan. We
financieren deze met de verkoop van 3 bouwgronden en subsidies van de hogere overheid,
zodat dit een budgetneutraal verhaal is voor de Arendonkenaren.
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4.5.4 Asiel en migratie

Arendonk heeft een asielcentrum dat federaal wordt aangestuurd en ingericht. Op de aanwezigheid hiervan
op ons grondgebied, hebben we geen invloed. De gemeente ontvangt in ruil jaarlijks een financiële
vergoeding waarmee ze één voltijds medewerker op de dienst burgerzaken kan betalen. Deze medewerker
is dan ook voltijds bezig met dossiers van niet-Belgen (ook deze die niet in het asielcentrum verblijven).
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Het gemeentebestuur gaat op regelmatige basis in overleg met de directie van het asielcentrum.
We blijven pleiten voor transparantie en een kordate aanpak bij overlast.

We hebben 100% zeggenschap over de lokale opvanginitiatieven (LOI) die ingericht worden door
de gemeente zelf. De LOI’s zijn een solidariteitsprincipe waarbij alle gemeentebesturen een deel
van de verantwoordelijkheid nemen. Dit principe is bedoeld voor gemeentes waar geen
asielcentrum op het grondgebied aanwezig is. De N-VA is dan ook geen voorstander van LOI’s in
onze gemeente.
Voordat N-VA Arendonk mee bestuurde, telde Arendonk 15 LOI’s. Tijdens deze bestuursperiode
hebben wij deze afgebouwd naar slechts 4. Wij zullen deze in de volgende bestuursperiode
herleiden naar 0.
Voldoende kennis van de Nederlandse taal is een vereiste voor een succesvolle deelname aan
onze samenleving, daarom zijn verplichte taallessen en toeleiding naar de arbeidsmarkt
noodzakelijk voor mensen met een migratieachtergrond die via de officiële weg Arendonk
bereiken.

4.6 Arendonk een gezonde gemeente
4.6.1 Expertise bundelen

In Arendonk is er veel kennis aanwezig bij de diverse lokale verenigingen, diensten, zorgverstrekkers en
organisaties. We willen deze expertise benutten en een gezondheidsbeleid op maat van Arendonk
uitwerken.
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Om een coherent beleid verder te zetten, blijven de bevoegdheden gezondheid, welzijn en
sociale zaken bij één en dezelfde schepen en gemeentelijk ambtenaar.

We maken gebruik van de beschikbare expertise door de eerstelijnszorgers in de gemeente
verder in kaart te brengen en te betrekken bij het uitwerken van het lokale gezondheids- en
sportbeleid.

Voldoende zorgaanbod is één zaak, het moet ook toegankelijk en eenduidig zijn. Herkenbare en
voortdurende communicatie over gezondheidsbeleid op maat van iedereen in de gemeente is
geen evidentie. Communicatie en informatie zijn dan ook cruciaal.
N-VA Arendonk onderstreept het positieve karakter van pluralisme en ondersteunt dan ook de
instellingen die goed werken, ongeacht de zuil waartoe ze behoren.
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191

Eén centraal informatiepunt, bijvoorbeeld een zorgloket dat is ondergebracht in het Sociaal Huis
of een nog op te richten Lokaal Dienstencentrum, moet ervoor zorgen dat inwoners gemakkelijk
hun weg vinden in het zorgaanbod. (zie ook 163)

4.6.2 Preventie en sensibilisering

Voorkomen is beter dan genezen. Vlaanderen zet sterk in op preventie en sensibilisering. Deze campagnes
missen hun effect niet, maar door het nauwere contact van gemeenten met hun inwoners, kunnen lokale
besturen hier een belangrijke ondersteunende rol spelen.
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N-VA Arendonk waardeert het preventiebeleid van de Vlaamse Gemeenschap en ondersteunt
bestaande initiatieven zoals bijvoorbeeld de mammobiel, bloeddonatie, darmkankerscreening, …
Arendonk sensibiliseert rond de registratie als orgaandonor. De gids ‘Orgaandonatie: leidraad
voor steden, gemeenten en lokale diensten’ vormt hierbij een handig hulpmiddel voor lokale
besturen.

4.6.3 Samen voor een gezonde gemeente

Gezonde inwoners maken een gezonde gemeente. We stellen vast dat inwoners vaak een gezonde
levensstijl willen aannemen, maar niet goed weten hoe hieraan te beginnen. Wij willen verder gaan op de
ingeslagen weg. Via lokale initiatieven – al dan niet in groep – geven we inwoners een duwtje in de rug.
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Arendonk stopt met Roken, Arendonk be(weegt), Arendonk Ontstresst, Arendonk … zijn
initiatieven die we vorige bestuursperiode hebben ingevoerd. Deze hebben hun nut reeds
bewezen, waardoor we op de ingeslagen weg zullen verder gaan.

Daarnaast zorgen we ervoor dat de gemeentelijke diensten een voorbeeld geven op vlak van
gezonde levensstijl.

4.7 Arendonk, een gemeente met vele sociale voorzieningen
196
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Tijdens de huidige bestuursperiode heeft N-VA Arendonk ervoor gezorgd dat het
begeleidingstehuis Sint-Isabella is verzelfstandigd tot vzw CIRIS en nu zelfs sinds 1 april 2018 is
gefuseerd met vzw Cirkant. Dankzij zij deze beweging heeft N-VA Arendonk ervoor gezorgd dat
deze plaatsen duurzaam verankerd zijn en de organisatie verder kan groeien.
De sociale huisvestigingsmaatschappijen De Noorderkempen, de Ark en het Sociaal
verhuurkantoor hebben de voorbije periode goed werk geleverd. Van renovatie tot nieuwe
projecten, met als resultaat een uitbreiding en verduurzaming van het patrimonium. Het
gemeentebestuur dient haar rol te blijven opnemen in deze organisaties, zodat ook de
toekomstige projecten zoals de renovatie van het klooster worden gefinaliseerd.
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De overige initiatieven zoals de Ontmoeting, de Rusthuif, Talander, Tel-oor, … verdienen zeker
ons respect en ondersteuning. Voor N-VA Arendonk staat het vast dat deze samenwerkingen
worden verdergezet en de banden waar nodig aangehaald. Zij zijn tenslotte het verlengde van
ons sociaal beleid en zorgen ervoor dat niemand in Arendonk in de kou blijft staan.
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5. ARENDONK, EEN DUURZAME GEMEENTE

De N-VA wil werk maken van een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving,
gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met ons leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen.
We hebben nood aan open ruimte voor natuur en landbouw, biodiversiteit, voedselproductie, recreatie,
ontspanning, drinkwatervoorziening, waterhuishouding, enzovoort. Daarnaast is ook de belevingswaarde van
belang. We hechten waarde aan open landschappen omdat we ze mooi vinden, omdat ze sporen van het
verleden dragen, omdat we er de stilte kunnen opzoeken, omdat we er in vrijheid door kunnen bewegen,
omdat we er graag op vakantie gaan...
“We willen van Arendonk een duurzame samenleving maken, wat zal toelaten de levenskwaliteit van iedere
Arendonkenaar te verhogen.”
Zo’n duurzame samenleving bereik je niet van de ene op de andere dag. We willen een verhaal schrijven en
vertellen hoe onze gemeenschap er over enkele decennia zou kunnen uitzien. We zullen werk moeten maken
van diverse thema’s: ruimte, leefmilieu, natuur en bos, energie, mobiliteit, lokale economie en landbouw. Het
is een verhaal dat enkel kan gerealiseerd worden wanneer we dit schouder aan schouder willen aanpakken.
De N-VA pleit voor een verstandig groen beleid waarbij we de klimaatuitdagingen willen beantwoorden vanuit
ratio en wetenschap, niet vanuit sentiment. Ecorealisme is de term die wij hiervoor gebruiken. Vanuit dit
verstandig groen beleid geloven wij dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft naar haar burgers. Door het
goede voorbeeld te geven, realiseren we niet alleen de doelstellingen van het Burgemeesterconvenant
(www.covenantofmayors.eu), we sensibiliseren de burgers en tonen dat een duurzame samenleving binnen
handbereik ligt.
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5.1 Ruimtelijke ordening: schaarse open ruimte slim vrijwaren
Ruimtelijke ordening is het samen vorm geven van de publieke ruimte. Het gaat trouwens altijd om iemands
achtertuin. Als we rekening willen houden met die maatschappelijke tendensen, is het noodzakelijk om het
beleid inzake ruimtelijke ordening de goede richting uit te sturen. Er is nood aan een duidelijk en krachtdadig
beleid dat zorgt voor een ruimtelijke ordening die de schaarse open ruimte vrijwaart. We zetten in op
kernversterking waarbij een slimmer ruimtegebruik en kwaliteit voorop staan.
Klimaatverandering heeft ook een impact op ons ruimtegebruik. Het is dus belangrijk om voldoende groene
ademruimte te behouden in de bebouwde omgeving. Arendonk moet een gemeente zijn waar het voor
iedereen aangenaam wonen is. We zullen rekening moeten houden met fenomenen als vergrijzing,
eenpersoonsgezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, individualisering, … die een impact hebben op onze
manier van wonen.
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We leggen de nadruk op verstandig verdichten, het stimuleren van open en groene ruimte en
het optimaliseren van het ruimtegebruik.
We formuleren een duidelijke ruimtelijke visie op de gemeente waarbij de nadruk ligt op:
 Kernversterking met behoud van ons dorpse karakter
 Verdichting van het bebouwde gebied met voldoende variatie in aanbod
 Het structureel beschermen van de open ruimte

Het huidige Gemeentelijk Structuurplan Arendonk (GRS) is aan vernieuwing toe. We starten
hiermee onmiddellijk bij het begin van de volgende legislatuur en betrekken de burgers,
belangenverenigingen, experten en uiteraard de GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke
ordening) zodat we zorgen voor draagvlak. We geven aan waar we ontwikkelingen willen
stimuleren en waar we de open ruimte en bossen willen beschermen;

We laten dichtere bebouwing toe in de kern van onze gemeente, maar vrijwaren de open ruimte
en richten ze in als een plek waar landbouw, natuur en recreatie elkaar vinden.
We zorgen dat leegstaande gebouwen en onbebouwde percelen in de eerste plaats worden
geactiveerd om nieuwe verkavelingen te vermijden.

In de plaats van elk stukje open ruimte verder vol te bouwen, willen we maximaal inzetten op
het slim en kwalitatief herontwikkelen van de bestaande bebouwde ruimte, op zuinig
ruimtegebruik en op verdichting.

We continueren het activeringsbeleid voor leegstaande gebouwen en onbebouwde percelen
en blijven optreden tegen leegstand en verkrotting. De inkomsten die de gemeente haalt uit
deze heffing en planbaten investeren we opnieuw in de ondersteuning van het ruimtelijk beleid.

Langsheen de Vrijheid versterken we de ruimtelijke as tussen de kerk en het OCMW met in het
midden een rustpunt ter hoogte van het huidige schoolgebouw.
Langsheen deze as is de gemeente regisseur in de ontwikkeling van de binnengebieden zoals de
site Schoolstraat, site De Maaskens, site school Begijnhof, site Woonzorgcentrum, … We willen
kwaliteitsvol wonen, werken, winkelen en zorg combineren met kwaliteitsvolle publieke ruimte.
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Daartoe hebben we een richtlijnenhandboek ontwikkeld waarmee we de verschillende
projectontwikkelaars willen uitdagen om kwaliteit na te streven!
 Het richtlijnenhandboek heeft aandacht voor dichtheid, oppervlakte van
wooneenheden, licht en ruimte, openbare ruimte, openbaar groen, afvalverzameling,
fietsenstalling, parkeren (autodelen, elektrische laadpalen, …), wandel- en
fietsdoorsteken, … Hierdoor geniet de onmiddellijke omgeving van de nieuwe
ontwikkeling, wat de leefbaarheid van de gehele buurt ten goede komt.
 Het richtlijnenhandboek gebruiken we ook voor de ontwikkeling van binnengebieden die
niet onmiddellijk in de kern van onze gemeente liggen.
We kiezen voor meervoudig ruimtegebruik en het delen van de ruimte. Zo hebben we ervoor
gezorgd dat de parking op het industrieterrein ook wordt aangewend voor verkeerseducatie en
worden de turnzalen na de schooluren gebruikt door sportverenigingen. We gaan verder op dit
elan en gaan bijvoorbeeld na of de daken van onze gemeentelijke infrastructuur kunnen
aangewend worden voor energievoorzieningen door het plaatsen van zonnepanelen.
We versterken het idee van de Arendonkse Hufkens en maken een heus netwerk, dat buurten
met elkaar verbindt.

Wanneer je Arendonk vanuit de lucht zou bekijken, zou je vaststellen dat er veel groen en water
aanwezig is. Net zoals een netwerk van Hufkens te creëren, willen we een netwerk van
groenblauwe aders realiseren doorheen onze gemeente.
Arendonk is een economisch knooppunt en heeft daarom recht op bijkomende ruimte voor
ondernemingen en bedrijven. Voor de N-VA blijft dit een belangrijk onderwerp dat samen met
de provincie ter harte wordt genomen.
Arendonk moet ook een toegankelijke gemeente zijn voor iedereen, ook voor hen met een
fysieke beperking. We geven als gemeentebestuur het goede voorbeeld en waken erover dat
alle publiek-toegankelijke gebouwen voldoen aan de richtlijnen van toegankelijkheid.

5.2 Een beter leefmilieu voor een gezonde toekomst

De uitstoot van CO² verminderen, afval vermijden en op ons energieverbruik besparen, vallen goedkoper en
efficiënter uit dan wanneer we de problemen achteraf moeten oplossen. Daarom moeten we de milieu- en
klimaatproblemen aanpakken waar de effecten het grootst zijn, met name aan de bron. Voorkomen is beter
dan genezen.
De gemeente stuurt haar gemeenschap niet alleen in de goede richting, ze geeft zelf ook het goede
voorbeeld zonder echter te betuttelen. De N-VA wil dat de eigen gemeentelijke diensten duurzaam omgaan
met energie en milieu.
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Het gemeentelijk wagenpark moet duurzaam en milieuvriendelijk zijn. We kopen geen
vervuilende dieselwagens, maar opteren voor CNG of elektrische wagens. We voeren een
stimulerend fietsbeleid voor de eigen werknemers.

We realiseren de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie: een
reductie van 40% op het vlak van CO² in de gemeente tegen 2030.
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We brengen de energiebehoeften van ons gemeentelijk patrimonium in kaart en maken een
prioriteitenlijst op om het energieverbruik stelselmatig naar omlaag te brengen. De renovatie
van de kleuterafdeling van basisschool Voorheide en het zwembad vormden de eerste stappen
in deze omvorming.

Door een goede opvang en infiltratie van het regenwater wordt het rioleringsstelsel ontzien. We
zetten maximaal in op hergebruik van regenwater en op waterbesparing in de eigen gebouwen
en het openbaar domein.
Grachten en waterlopen worden geherwaardeerd. Ecologie en onderhoud moeten voor ons
hand in hand gaan.

We streven naar gescheiden riolering (regenwater – afvalwater) in heel Arendonk. We brengen
de rioleringsgraad naar meer dan 92% (verhouding van het aantal gerioleerde inwoners ten
opzichte van het totaal aantal inwoners). Tijdens de komende legislatuur leggen we gescheiden
riolering aan in de straten richting Oud-Turnhout (Heirbaan met inbegrip van alle zijstraten,
Oudegodstraat, Leeuwerfstraat, Het Einde, …).
We behouden de afkoppelingspremie in straten waar gescheiden riolering wordt aangelegd en
waar aangelanden verplicht worden een gescheiden aansluiting te realiseren op het
rioleringsstelsel.
We sensibiliseren de bevolking om samen afval te verminderen. We doen dit in samenwerking
met IOK Afvalbeheer.

De N-VA staat achter het principe dat de vervuiler betaalt. Dit principe vormt de basis van
DIFTAR. We blijven er echter over waken dat IOK Afvalbeheer dit steeds op een correcte, maar
vooral transparante manier blijft uitvoeren. Iedere burger heeft het recht op een transparante
prijszetting en een efficiënte dienstverlening.

We blijven een trouwe partner van IOK Afvalbeheer en geloven in een ruime selectieve ophaling
van afval: GFT, P+MD (alle vormen van plastic, de huidige blauwe en groene zak samen), papier,
restafval.
We realiseren een nieuw containerpark op het industrieterrein. We blijven deze in eigen beheer
uitbaten.
Thuis composteren vermindert het tuinafval en is goed voor de natuur. We gaan samenwerken
met enkele compostmeesters die de Arendonkenaren kunnen bijstaan in het correct
composteren.
We maken een specifiek plan op met betrekking tot asbestverwijdering in onze gemeente. De
finaliteit moet zijn dat er geen asbest meer in onze gemeente aanwezig is.
We pakken zwerfvuil aan samen met vrijwilligers, scholen, jeugdbewegingen en laten ons
bijstaan door Mooimakers (www.mooimakers.be)

Samen met de lokale politiezone PZ KENO houden we een actieve handhaving rond sluikstorten,
met een strenge aanpak voor overtreders. Het moet een prioriteit blijven in ons zonaal
veiligheidsplan. De vaste mobiele camera zullen we blijven inzetten om deze problematiek aan
te pakken.
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5.3 Duurzame energie van eigen bodem
In het oude energiesysteem waren we afhankelijk van olie uit landen die het vaak niet zo nauw nemen met
de mensenrechten. Elk jaar importeerde België voor 11 miljard euro aan fossiele brandstoffen. In de
toekomst verandert dat: we gaan slimmer om met onze energie, waardoor we er minder van gebruiken. En,
we halen de kracht van de natuur in huis.
De woning is een spil in het energienet van de toekomst. Meer en meer mensen genieten van het comfort
van een energiezuinige woning. Ze worden ‘prosument’ en produceren zelf energie met zonnepanelen, een
zonneboiler of een warmtepomp die slim inspeelt op het net. Ze slaan hun energie tijdelijk op en stemmen
hun gebruik af op de energieproductie. Collectieve oplossingen hebben een belangrijke rol. Coöperatieven
produceren samen energie met een windmolen in de buurt of zonnepanelen op het dak van de school.
Warmtenetten zorgen voor groene warmte voor de hele wijk. Zo bouwen we de energie van de toekomst
uit: hernieuwbaar, schoon en dicht bij huis.
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De gemeente voert een efficiënt energiebeleid dat in de eerste plaats de behoefte aan energie
en warmte beperkt. We geven daarbij het goede voorbeeld door het eigen patrimonium aan te
pakken (bijvoorbeeld ledverlichting, consequent pc’s afsluiten, …).

We stelden samen met de netbeheerder een gemeentelijk lichtplan op. Daarbij zetten we in op
dimbare, tijdsgestuurde en intelligente LED-verlichting. We herbekijken het investeringsplan
om deze omschakeling zo snel mogelijk te realiseren. Enerzijds verminderen we op deze manier
het energieverbruik, wat meteen zorgt voor een lagere energiefactuur en minder lichtvervuiling.
We moeten anderzijds blijven waken over de veiligheid van onze bewoners.
Als gemeente investeren we in hernieuwbare energie. We gebruiken de daken van het
gemeentelijk patrimonium om zonnepanelen te plaatsen.

We starten een onderzoek naar de aanleg van een warmtenet in Arendonk. De kennis die werd
opgedaan bij Janssen Pharmaceutica, bij VITO op de Balmatt-site te Mol, kan in onze gemeente
aangewend worden.
Bij nieuwbouwprojecten vermijden we het gebruik van fossiele brandstoffen en verplichten we
een collectieve verwarmingsoplossing die op eenvoudige manier kan overgeschakeld worden
op een warmtenet.
Het aantal elektrische voertuigen zal de komende jaren doorbreken. De gemeente voorziet in
voldoende elektrische laadpalen op openbaar domein.

De N-VA erkent het nut en de kracht van windenergie. We blijven echter pleiten voor een
rationele benadering van de inplanting van windmolens waarbij er geen negatieve impact mag
zijn op woonwijken.

De visienota die we tijdens de bestuursperiode 2013 – 2018 samen met Retie en Oud-Turnhout
hebben uitgewerkt, blijft voor ons van toepassing.
 Een inplanting langsheen de snelweg E34 richting Eindhoven of Antwerpen.
 We aanvaarden geen windmolens in 2e lijn.
 Windmolens op het industrieterrein kunnen bekeken worden.
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Het toelaten van participatie van burgers en gemeente is een verplichting voor de
projectontwikkelaars en dit niet via de coöperaties, opgezet door de ontwikkelaars zelf,
maar wel via onafhankelijke burgercoöperaties.

Hernieuwbare energie zou een verhaal moeten zijn van, voor en door de burger. We pleiten
daarom voor samenwerking met een burgercoöperatie die zo dicht mogelijk bij onze
Arendonkse burgers staat. Op deze manier krijgt iedereen de kans te investeren in hernieuwbare
energie. Investeren in groene energie (zon, wind, warmte) brengt meer op dan je spaarboekje.

5.4 Ruimte verzekeren voor natuur en bos
In Arendonk heeft elke inwoner een bos of natuurgebied op wandelafstand. Dat zal in de toekomst niet anders
zijn. Onze bossen en natuurgebieden vangen bij hevige regenbuien het overtollige regenwater op, dat dan
langzaam kan infiltreren in de grond en zo de grondwaterlagen aanvullen. Ook onze open grachten, wadi’s, en
opvangbekkens in nieuwe verkavelingen of industrie hebben deze rol. Tijdens een warme periode zoeken we
verkoeling in de Arendonkse bossen en natuurgebieden of de prachtige groene zones rondom de Lamgodsberg
of achter het ocmw. De bomen zuiveren de lucht. De Wamp, waterlopen en grachten vormen groenblauwe
verbindingen vanuit het centrum naar de omliggende open ruimtes. Dit willen we nog versterken en meer
zichtbaar maken in ons straatbeeld. Hierlangs is het aangenaam wandelen, fietsen, skeeleren of joggen. We
willen de achteruitgang van planten- en diersoorten stoppen en door gerichte beheersmaatregelen groeien
zeldzame soorten weer aan. Het beheren doen we vanuit de gemeente samen met vrijwilligers van de
natuurverenigingen, sympathisanten, maar zeker ook met de eigenaars van de natuurgebieden en
landgoederen.
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Het gemeentebestuur zal strategische aankopen en inrichting voor natuurontwikkeling
financieel ondersteunen.

We ontwikkelen natuur en biodiversiteit op openbaar domein: langs wegen, niet bebouwde
percelen in woonwijken of industrie, sportpark Heikant, …

In Arendonk is best veel groen aanwezig in het straatbeeld, maar het kan nog beter. Groen is als
decoratie in een woning. Het brengt sfeer en gezelligheid. We moeten steeds de vraag stellen of
we verharden, dan wel groen voorzien. Meer groen en biodiversiteit in het straatbeeld is de
doelstelling.

We benaderen eigenaars van braakliggende stukken grond en stimuleren hen om deze voor een
bepaalde duur aan te wenden voor biodiversiteit. We planten een bloemenweide en geven
plaats aan bijen en insecten.
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5.5 Arendonk, gemeend landelijk

De landbouw moeten we meer en meer beschouwen als een economische sector in onze samenleving die
een belangrijk onderdeel is van de keten die instaat voor voedsel. Land- en tuinbouwers liggen immers aan
de basis van elk gevuld bord waarmee we onze magen vullen en elk boeket bloemen waarmee we onze
huizen opfleuren. Daarvoor verdienen ze respect en waardering. Voor N-VA Arendonk is landbouw niet weg
te denken in onze landelijke, groene gemeente. We willen enerzijds aandacht voor landbouw, anderzijds
aandacht voor de beeldvorming rond landbouw.
5.5.1 Aandacht voor landbouw
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We waken erover dat de gemeentelijke landbouwgronden op een correcte manier worden
verpacht en aan actuele prijzen. Een gepensioneerde landbouwer dient zijn gebruikte gronden
terug aan te bieden aan de gemeente, die het op haar beurt kan toewijzen aan Arendonkse
landbouwers die ze willen gebruiken voor hun bedrijfszekerheid.
We waken over de huiskavels die voor de Arendonkse landbouwer van groot belang is.

We aanvaarden geen nieuwe landbouwbedrijven die open ruimte aansnijden. We willen wel
bestaande landbouwers kansen geven om uit te breiden, om economische groei te kennen.
Echter, dit kan enkel gebeuren binnen strenge voorschriften en op voorwaarde dat het open
landbouwlandschap wordt gevrijwaard en de geurhinder, fijnstof-hinder, of andere vormen van
overlast in landelijke woonwijken worden beperkt.
Waterlopen hebben een dubbele impact op landbouwpercelen. Enerzijds voeren ze overtollig
hemelwater af, anderzijds houden ze water op zodat deze op natuurlijke wijze in de grond kan
sijpelen. In het begin van de legislatuur gaan we na welke waterlopen nood hebben aan
uitdieping.
De provincie onderhoudt de waterlopen in onze gemeente. We volgen dit van nabij op en
evalueren dit jaarlijks. Niet alleen de plaatsen die machinaal kunnen gebeuren, ook deze waar
men de werken met de hand dient uit te voeren. We richten een meldpunt op waar
landbouwers terecht kunnen om mankementen en tekortkomingen te melden.
We hebben het zwaar verkeer, maar ook de tractoren geweerd uit onze dorpskern om de
veiligheid van de fietsers te vrijwaren. Dit heeft als implicatie dat we een goed alternatief
moeten aanbieden. Goed onderhouden landbouwwegen die rekening houden met de
afmetingen van de hedendaagse landbouwvoertuigen.

Loonwerkers, vooral de buitendorpse loonwerkers, worden vaak als hinderlijk en gevaarlijk
ervaren. Met hun grote machines en snelheid waarmee ze over de Arendonkse wegen razen,
bezorgen ze menige Arendonkenaren een groot onveiligheidsgevoel. Samen met de lokale
landbouwers en de lokale politie willen we dit fenomeen aanpakken.

Everzwijnen vormen een bedreiging voor de landbouw. We proberen samen met de
Wildbeheereenheden uit de regio, de jagers en de landbouwers een strategie uit te werken om
de aanwezigheid van deze wilde varkens in te perken.
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Landbouwbedrijven situeren zich vaak in afgelegen gebieden van onze gemeente waar er
problemen ondervonden worden op vlak van digitale bereikbaarheid, zowel wat betreft
internet, als gms-bereik. Landbouwers en hun familieleden hebben recht op toegang tot de
digitale wereld.

5.5.2 Aandacht voor beeldvorming rond landbouw
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Steeds minder mensen kennen de oorsprong van hun voedsel en weten niet hoe het
geproduceerd wordt. Samen met de landbouwers zetten we daarom in op vorming van de
schoolgaande jeugd, zowel op de school als op een landbouwbedrijf.

De oogstfeesten zijn een moment bij uitstek om de burgers te informeren over
landbouwwerkzaamheden. We gaan na of we samen met de landelijke verenigingen een
boerenmarkt, een grote gemeentelijke ontbijttafel, een picknick, … kunnen organiseren waarbij
we lokale producten in de kijker zetten.

Iedere 3e zondag van september is het Dag van de Landbouw. We willen dit een plaats geven in
onze gemeente en zetten daarmee landbouwbedrijven in het daglicht.
Om lokaal een duurzaam consumeren te versterken, willen we aandacht schenken voor
duurzame landbouw. Vanuit het project ARO (valorisatie van de open ruimte i.s.m. provincie
Antwerpen, de gemeente Ravels en Oud-Turnhout) ondersteunen we het uitbouwen van een
lokale afzetmarkt van lokaal geteelde voeding. We ondersteunen via ARO landbouwers die
lokale producten aan de man willen brengen.

Landbouw en toerisme gaan vaak hand in hand: hoevetoerisme, zorgboerderijen, B&B ’s, Kunst
in ’t Veld, … We juichen dergelijke initiatieven toe en communiceren hierover via gemeentelijke
kanalen.
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5.6 Een bloeiend economisch weefsel
De N-VA draagt het lokaal economisch weefsel een warm hart toe. We ondersteunen iedereen die
onderneemt en werkt en geven het lokaal ondernemerschap maximale kansen. Want ondernemers zijn de
motoren van onze samenleving. Onze visie draait in essentie rond onderstaande drie pijlers.
Kernversterking

N-VA Arendonk wil de kern van onze gemeente koesteren en tegelijk ook versterken. Leefbaarheid staat
hierbij centraal en houdt rechtstreeks verband met de aantrekkelijkheid van de kern voor zowel eigen
inwoners als bezoekers. Een leefbare kern staat voor ons gelijk met een divers en kwaliteitsvol aanbod aan
handel, horeca en diensten. Daarnaast zetten we ook in op toerisme en cultuur, een verzorgde publieke
ruimte en toegankelijke publieke dienstverlening.
Ondernemingsvriendelijke gemeente

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

Toerisme is een motor van economische ontwikkeling en creëert toegevoegde waarde. De gemeente kan
een belangrijke rol spelen als regisseur door het bestaande aanbod aan toerisme en horeca te promoten en
te ondersteunen. In functie van de schaalgrootte ondersteunt de gemeente ook de ontwikkeling van nieuw
en economisch interessant aanbod. (verder uitgewerkt zie 3.4 Uit in Arendonk, toerisme een troef)
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De uitstraling van het centrum is hét uithangbord van onze gemeente, en vormt zo de basis
voor een bloeiende lokale economie, toerisme en horeca. We willen onze lokale middenstand
opwaarderen door bijzondere aandacht voor een aangename en aantrekkelijke uitbouw van het
centrum met terrasjes en mogelijkheden voor de horeca. Op deze manier wordt Arendonk terug
een aantrekkingspool voor het uitgaansleven.
We werken verder aan de uitbouw van ons kernwinkelgebied. Daarbij nemen we maatregelen
om nieuwe winkels aan te trekken in onze gemeente. Enerzijds op vlak van ruimtelijke ordening
door de verplichting van handelsruimtes op het gelijkvloers, anderzijds door een financiële
ondersteuning op vlak van renovatiepremie, verhuispremie en starterspremie.

De komst van nachtwinkels, telefoonwinkels en snel wisselende zaken, vormt vaak een voorbode
van een verloederde winkelbuurt. De N-VA pleit voor een versterkt toezicht op de nachtwinkels,
telefoonwinkels etc. Dit hebben we intussen verankerd in ons GAS-reglement.
Leegstand leidt tot een verschraling van het aanbod, ongewenste ontwikkelingen en
uiteindelijk tot verloedering van het straatbeeld. We willen dit enerzijds bestrijden met een
belasting op leegstaande gebouwen en woningen en anderzijds door een regierol op te nemen in
het aantrekken van nieuwe handelszaken. De N-VA is ervan overtuigd dat wanneer zich enkele
trekkers in onze gemeente vestigen (type Kruidvat, Hema, …), we onze dorpskern beetje bij
beetje kunnen laten heropleven.
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In overleg met de lokale handelaars willen we peterschapsprojecten opzetten voor jonge en/of
startende ondernemers. In een peterschapsproject treedt een ervaren handelaar op als peter en
mentor van een jonge, startende ondernemer. Op die manier wordt de ervaring en kennis van
lokale handelaars maximaal benut in het voordeel van de handelskern.
Een leefbare kern moet het hebben van regelmatig bezoek. We geloven in het activeren van
klanten en wensen hen te stimuleren om te komen winkelen en consumeren.
 We doen dit door evenementen in de dorpskern te organiseren in samenwerking met de
lokale middenstand en horeca.
 We blijven de AHA-bonnen promoten. Arendonkse Handelaars Aankoopbonnen zijn een
samenwerking tussen Unizo, Toerisme Arendonk en de gemeente Arendonk en kunnen
enkel gebruikt worden in de deelnemende handelszaken in Arendonk.
In een leefbare kern moet ook de publieke ruimte aangepast zijn. We zijn van mening dat de
Vrijheid in de toekomst moet aangepast worden aan het gewenste beeld van een bloeiende
handelskern.

We willen komaf maken met de saaie elektriciteitskabines en grijze nutskasten. In samenspraak
met nutsmaatschappijen, heemkundige kring en academie verfraaien we deze door er
bijvoorbeeld afbeeldingen van ‘Arendonk zoals het vroeger was’ op te hangen of kunstenaars
ermee aan de slag te laten gaan.
Arendonk heeft heel wat pleintjes die niet meer de naam dragen die ze ooit in de volksmond
werden genoemd, zoals bijvoorbeeld de geitenmarkt. We maken een inventaris van al deze
‘verloren pleintjes’ en gaan ermee aan de slag zodat deze niet uit ons collectief geheugen
verdwijnen. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een standbeeld, een kunstwerk, een
officiële benaming, enz.

Als gemeente brengen we lokale ondernemers samen door het organiseren en ondersteunen
van netwerkmomenten voor ondernemers. (Unizo, handelaars Arendonk, WE ARENDONK
ONDERNEEMT, VOKA).

We geven circulaire economie een plaats in onze gemeente. N-VA Arendonk is van mening dat
dit van onderuit moet groeien en niet mag gestuurd worden door de overheid. De gemeente is
een bondgenoot, geen initiatiefnemer.

In Vlaanderen, maar ook in de Kempen werden de voorbije jaren projecten gestart waarbij
burgers actief op zoek gaan naar eigen oplossingen voor problemen zoals overconsumptie,
klimaat, ongezonde voeding, financiële crisis, immobiliteit. De wil om van onderuit, samen met
anderen, dingen te veranderen, wordt wereldwijd de transitiebeweging genoemd. Ook in
Arendonk zien we deze beweging spontaan op gang komen.
 Repair Café;
 Ruilbeurzen;
 Deeldepots (van materieel tot fietsen en auto’s);
 Enz.
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5.7 Dierenwelzijn
“N-VA wil aandacht in het beleid voor dierenwelzijn.”
In onze maatschappij groeit de bezorgdheid over onze omgang met dieren, en terecht. Een moderne
samenleving met sterke morele waarden draagt een humane behandeling van alle levende wezens hoog in
het vaandel. Dierenwelzijn is een verantwoordelijkheid die alle burgers samen moeten dragen.
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Het coördineren van het lokale beleid rond dierenwelzijn door die bevoegdheid expliciet op te
nemen in het schepencollege.
Het integreren van een dienst rond dierenwelzijn in het milieubeleid.

Op dit moment heeft de gemeente een samenwerking met een dierenopvangcentrum met
betrekking tot het probleem van zwerfkatten. In samenspraak met dit centrum werken we
verder aan een permanente sterilisatieactie, in overleg met dierenartsen en vrijwilligers. Op die
manier kunnen we de zwerfkattenpopulatie enigszins indijken.
Arendonk beschikt over een losloopweide voor honden in de Hoge Vijverbossen. Recent werd
werk gemaakt van en losloopweide in de omgeving van de beeldentuin achter de
kunstacademie. We onderzoeken waar er in de gemeente nog plaats is voor een losloopweide
voor honden. We richten en onderhouden deze samen met vrijwilligers, die als peters/meters
fungeren.
We zetten informatie- en sensibiliseringscampagnes op rond dierenwelzijn. We denken
bijvoorbeeld aan informatiecampagnes op scholen of een samenwerking met de
landbouwsector.

We voeren een apart register in voor klachten rond dierenverwaarlozing en
dierenmishandeling. We werken hierbij nauw samen met de lokale politie en hebben in ons
politiereglement (GAS-reglement) bijzondere aandacht voor dierenwelzijn.
We pleiten voor een geluidsarm vuurwerk.

We promoten de huisdierenstickers die hulpdiensten, zoals de brandweer, attent maken op de
aanwezigheid van huisdieren.
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