Zaaien naar de zak
W.I.T. zet haar financieel beleid verder:
• Een grafiek zegt meer dan duizend woorden!

• We zijn fier op het gevoerde financieel beleid. De schuldenlast per inwoner is
gevoelig verminderd ten opzichte van 2012.
• We plannen projecten op maat van onze gemeente en proberen vooraf het
financieel kostenplaatje correct in te schatten.
• We waken als een goede huismoeder over de centen, we draaien elke cent
tweemaal om voor we die uitgeven.
• We maken realistische begrotingen op.
• We doen er alles aan om de gemeente financieel gezond te houden!
• …
•

Ten dienste van iedereen
W.I.T. zet haar dienstbaar beleid verder:
• ‘Jouw probleem is onze zorg’! Dat moet de leuze zijn van onze gemeentelijke
administratie. Een contactpunt (ombudsdienst) waar je terecht kan, waar men
naar je luistert en probeert zonder veel poespas jouw probleem zo vlug als
mogelijk aan te pakken.
• De inwoners van de deelgemeente Ichtegem zullen voor hun administratieve
verplichtingen blijvend terecht aan het gemeentelijk loket in het nieuwe
gebouwencomplex ‘de Bruwiersite’.
• Onze gemeentelijke website en sociale media verder ontwikkelen zodat je als
burger nog sneller en beter wordt geïnformeerd.
1

• We blijven inspraakvergaderingen voor de bevolking organiseren bij nieuwe
initiatieven die invloed hebben op de woon- en leefomgeving.
• W.I.T. bezoekt meerdere keren een buurt, wijk of straat om te luisteren naar de
mensen. W.I.T. heeft dit in de voorbije jaren reeds gerealiseerd. In verschillende
wijken belden W.I.T.-mandatarissen aan de deur om te luisteren naar de
wensen en zorgen van de bewoners. We wensen deze vorm van rechtstreeks
contact en inspraak van onze burgers verder te zetten.
• De administratie brengt je spoedig op de hoogte wanneer prestaties en
subsidies worden uitbetaald!

• We willen onze inwoners tijdig en correct informeren over manifestaties,
wegenwerken, nieuws uit de gemeentelijke diensten ... De gemeentelijke
website is daarvoor een zeer geschikt instrument.
• Voor elke aanwerving van een gemeentelijke ambtenaar wordt een objectieve
selectieproef met een onafhankelijke jury ingericht. De meest geschikte
kandidaat krijgt de job. Geen ‘vriendjespolitiek’ bij aanstellingen voor een
gemeentelijke functie.
• We zetten het specifieke W.I.T.-beleid over integere politiek verder. W.I.T.schepenen mogen naast hun schepenambt geen betalend mandaat opnemen.
• We erkennen de adviserende bevoegdheid van alle adviesraden. We houden
zoveel als mogelijk rekening met hun adviezen.
• We maken een masterplan op van alle gemeentelijke gebouwen die ten dienste
staan voor de inwoners. We streven er naar om gelijkvormigheid te bekomen in
de bijdragen voor verhuur en in de huishoudelijke reglementen.
• …
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Een (verkeers)veilige gemeente
W.I.T. zet haar (verkeers)-veilig beleid verder:
• De parkingproblemen in het centrum van Bekegem moeten een oplossing
krijgen.
• De mogelijkheden om de wijkpolitie te contacteren moeten nog beter. We
aanzien de wijkagent als een vertrouwenspersoon om zaken te melden. Daarom
moet iedereen de wijkagent kennen en moeten er meer kansen zijn om hem of
haar te ontmoeten.
• We blijven ons inzetten om veilig te kunnen fietsen in de dorpskern. Dit onder
andere door het zwaar verkeer er te ontmoedigen.
• We vernieuwen de slechte voet- en fietspaden op basis van een prioriteitenlijst.
Hierbij moeten we rekening houden met de planning van de werkzaamheden
van de maatschappijen voor nutsvoorzieningen (water, elektriciteit,…).
• Onder impuls van W.I.T. zijn er heel wat ‘trage wegen’ op onze gemeente
wandelvriendelijk gemaakt. Dit aanbod willen we nog uitbreiden.
• We zorgen voor voldoende verlichting langs de wandel- en fietspaden. We
ijveren bij de bevoegde overheid voor de meer verlichting langs de Groene 62,
zodat onze fietsende schoolgaande jeugd, joggers en wandelaars er ook gebruik
van kunnen maken als het donker is.

• We zijn blij dat de gemeentelijke wegen en fietspaden tijdig en efficiënt sneeuwen ijsvrij gemaakt worden. Die inspanningen willen we zeker verderzetten.
• We blijven aandringen voor een betere en directe busverbinding met Brugge
vanuit Eernegem en Bekegem. En met Oostende vanuit de deelgemeente
Ichtegem.
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• Het schoolrouteplan met veilige wegen maken we nu ook op voor kinderen die
naar secundaire scholen gaan. Het bestaande plan voor de lagere
schoolkinderen passen we aan de werkelijke toestand aan.
• De preventieacties voor verkeersveiligheid en de fietscontroles die de
gemeente en de wijkpolitie in onze scholen ondersteunen, zetten we zeker
verder.
• …

Een thuisgevoel
W.I.T. zet haar sociaal beleid verder:
• De Bruwiersite wordt een ontmoetingsplaats voor bezoekers aan de
bibliotheek, het administratief loket, het dienstencentrum en deelnemers aan
het verenigingsleven. Dit project kadert in de dorpskernvernieuwing van
Ichtegem.
• We ijveren voor een voldoende aanbod van betaalbare bouwgronden en
woningen in alle deelgemeenten! We streven vooral naar ‘inbreiding’ van de
bouwprojecten, dat betekent dat we bouwprojecten in het centrum van de
gemeente stimuleren.
• We streven naar een gezonde sociale mix van bewoners in wijken en
verkavelingen. Verschillende types van woningen zijn mogelijk in dezelfde
verkaveling.

• We blijven de opvang van kinderen voor en na de schooluren en tijdens de
vakanties ondersteunen.
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• We zijn blij dat de speelpleinwerkingen op onze gemeente bloeien.
Vanzelfsprekend dat we dit verder willen begeleiden en steunen.
• Er kunnen meer initiatieven komen om jonge tieners aan te spreken en samen
te brengen. Hierin kan het gemeentebestuur actiever zijn door een jeugdbeleid
te voeren waarbij rondhangende jongeren geen overlast brengen voor de
inwoners.
• De werking van de jeugdhuizen willen we zoveel als kan stimuleren en
ondersteunen.
• We willen een gemeentebestuur zijn dat al haar wettelijk beschikbare middelen
aanwendt om te streven naar kwaliteitsvol onderwijs voor alle kinderen. We
willen het vervoer voor en na de school voor alle schoolnetten helpen
ondersteunen.
• We blijven zorgen voor zij die wat tegenslag kennen in het leven: werklozen,
zieken, alleenstaanden, mensen in armoede … Dat betekent dat we het huidig
OCMW-beleid willen verderzetten en ook verder willen uitbouwen volgens de
plaatselijke noden.
• We zetten de werking verder van ons bloeiend dienstencentrum. Het ruime
aanbod behouden we. Als het kan breiden we deze nog uit met activiteiten in
alle deelgemeenten.
• We steunen de initiatieven voor aangepaste bewoning met zorg voor senioren
en ouderen. Onder impuls van W.I.T. kwam immers Hof Demeersseman in
Ichtegem tot stand. We ondersteunen de uitbreiding van de site Sint-Anna in
Eernegem.
• …

Een milieuvriendelijke gemeente
W.I.T. zet haar milieubeleid verder:
• We voltooien de plannen (die dankzij W.I.T. zijn opgestart) voor een
gecontroleerd overstromingsgebied in Ichtegem. Onder impuls van W.I.T. zijn
de procedures om dit te realiseren volop lopend. We pakken de watergevoelige
gebieden van alle deelgemeenten aan.
• We voeren de bestaande plannen uit om de stille recreatie aan de Stationsput
te versterken. De pomptoren krijgt een facelift en zal het mogelijk maken om te
genieten van een uniek uitzicht op de omgeving.
• We richten een nieuw, moderner en groter containerpark in langs de
Fabriekweg. Daardoor wordt het nieuwe containerpark beter bereikbaar voor
alle inwoners en is er minder overlast voor omwonenden.
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• We willen als gemeentebestuur het goede voorbeeld geven. We streven naar
nog meer energievriendelijke gemeentelijke gebouwen. Waar het kan kiezen
we voor zonne-energie! We breiden ons groen wagenpark nog verder uit.
• We moedigen de bevolking aan om deel te nemen aan alle initiatieven voor
groene energie. Bij voorbeeld door deelbewijzen te kunnen aanschaffen bij
gezamenlijke zonnepanelen op openbare gebouwen.
• We houden vast aan het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Dat is het meest
eerlijk. Dat betekent dat we de voorstellen steunen die de afvalberg verkleinen.
• We houden van honden, maar niet van hun poep! We moedigen de
hondenbaasjes aan om de hondenpoep op te ruimen.
• We houden van openbaar groen. De inrichting er van moet zoveel mogelijk
onderhoudsvriendelijk zijn.
• We zijn blij dat onze gemeente nu al over vrijwilligers beschikt die regelmatig
het zwerfvuil opruimen. We willen dit initiatief nog verder uitbreiden!
• De sluikstorters en lawaaimakers, kunnen niet op ons begrip rekenen. Dit
voorkomen door preventieve acties is een eerste prioriteit. De GAS-boetes
maken het mogelijk om overtreders te bestraffen.
• Het huidige beleid om verkrotting en leegstand van huizen te bestrijden zetten
we zeker verder. We moedigen aan om deze huizen te renoveren. De
gemeentelijke administratie biedt de inwoners wegwijs en hulp in de wirwar
van
administratieve
plichtplegingen.
Ze
informeert
over
de
subsidiemogelijkheden voor renovatieprojecten.
• Indien er initiatieven komen voor autodelen, willen we dat zeker ondersteunen.
• Bij de aankoop van nieuwe materialen, meubilair en dergelijke zal de factor
‘hergebruik’ een rol spelen.
• …
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Een levendige gemeente
W.I.T. zet haar sociaal-cultureel beleid verder:
• We blijven de verenigingen materieel en financieel ondersteunen.
• We moedigen initiatieven als wijkfeesten aan.
• We voorzien en onderhouden de infrastructuur om samen te komen, te sporten
en te feesten. De renovatie van de sporthal in Ichtegem is daar een mooi
voorbeeld van.
• We willen kinderen laten spelen op veilige en goed onderhouden
wijkspeelpleintjes.

• De bestaande speelpleinen op de sportcentra van de gemeente moeten worden
vernieuwd.
• We richten openbare ruimtes in op maat van de noden van de inwoners. Dat
betekent dat waar jonge gezinnen wonen er kansen zijn om te spelen, waar
ouderen wonen er mogelijkheden zijn om te verpozen …
• We koesteren de jeugdbewegingen door hen lokalen ter beschikking te stellen
en materieel te ondersteunen. We luisteren naar hun wensen en verlangens
over de plaats van hun lokalen. Een jeugddorp op de site van BKO Kornuit in
Eernegem kan hiervoor een oplossing zijn.
• Voor zij die in clubverband of individueel sporten, bieden we een goed
verzorgde infrastructuur aan. De initiatieven van de gemeentelijke sportdienst
om ons aan te zetten tot meer bewegen, krijgen zeker onze volle steun.
• De bestaande seniorenwerking verdient onze waardering en steun. We
ondersteunen alle initiatieven om senioren bijeen te brengen.
• We voeren een laagdrempelig en prijsvriendelijk cultuurbeleid in nauwe
samenwerking met het verenigingsleven.
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• We zorgen ervoor dat jonge beginnende muziekgroepjes kansen krijgen om te
repeteren in een gemeentelijk lokaal.
• We waarderen het huidige bibliotheekbeleid en willen dit zeker in de toekomst
verder ondersteunen.
• We willen het materiële, culturele en immaterieel erfgoed op onze gemeente
behouden. We ondersteunen het initiatief om waardevolle gebouwen zoveel
als mogelijk te renoveren. Gebruiken en feesten uit het verleden krijgen
voldoende aandacht.
• …

Handel en wandel
W.I.T. zet haar economisch beleid verder:
• We voeren de plannen uit om de bedrijventerreinen langs de Fabriekweg en de
Molenweg te realiseren.

• We blijven er alles aan doen om plaatselijke handelaars te behouden.
• We voeren promotie om aankopen te doen in eigen gemeente. We voorzien in
herbruikbare tassen met het opschrift ‘Ik koop in eigen gemeente’.
• Nieuwe inwoners en jubilarissen krijgen waardebonnen en geschenken van
plaatselijke handelaars.
• We promoten verder de plaatselijke streek- en hoeveproducten.
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• De initiatieven voor rechtstreekse aankopen bij de producent of zelfpluk krijgen
onze steun.
• We ijveren voor een gemeentelijke dienst die handelaars, startende en
gevestigde ondernemers begeleidt bij de papieren rompslomp.
• We blijven zorg dragen voor de bereikbaarheid van de handelszaken.
• Alle initiatieven die zorgen voor arbeidsplaatsen moedigen we zeker aan.
• Het gemeentebestuur wil – als het mogelijk is - het voorbeeld geven in het
toekennen van opdrachten aan plaatselijke handelaars en aannemers. Dit
natuurlijk nadat de wettelijke procedures voor overheidsopdrachten correct
zijn gevolgd.
• …
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