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samen-sp.a ziet zeven 
speerpunten voor een 
sterk Maarkedal. We 
gaan voor een gemeen-
te op mensenmaat 
met een slogan die 
het accent legt op een 
andere aanpak: “Samen 
Anders”. 

We hebben een sterke 
lijst met geëngageerde 
mensen en een goed 
programma. 

Financieel beleid/ goed bestuur:
•	 Maarkedal moet meer gebruik maken van steun van  

hogere overheden en/of privaatpublieke investeringen 
•	 Een goed financieel beleid houdt in dat de middelen/

inkomsten in een gezonde mix worden aangewend in het 
algemeen belang van de mensen.

•	 Geen belastingverhoging voor de eigen inwoners.
•	 We passen het principe “de vervuiler betaalt” toe en 

gaan voor een meer rechtvaardige inning van de milieu-
heffing.

•	 Er moeten naast de ondersteuning van bestaande initia-
tieven inzake ontwikkelingssamenwerking stappen gezet 
worden om van onze gemeente een fairtrade gemeente 
te maken. De gemeente moet ook lokale producten 
aankopen.

Samen Anders
1. Een Ander Maarkedal met gezonde en rechtvaardige 
financiën, goed bestuur en open communicatie.

samen-



Open communicatie/ goed bestuur:
•	 De inwoners worden bij beleidsbeslissingen die hen aanbelangen geraadpleegd. 
•	 Wij optimaliseren de werking van  alle gemeentelijke adviesraden.. en doen iets met de 

beleidsadviezen van deze raden. 
•	 We voeren nieuwe communicatievormen over het beleid in met aandacht voor administra-

tieve vereenvoudiging en correct taalgebruik naar de burgers. 
•	 We bouwen het e-loket van onze gemeente verder uit en promoten het.
•	 We zoeken bij problemen  in samenspraak met alle betrokken partijen naar slimme oplos-

singen  en zien erop toe dat ambtenaren de burgers correct informeren.

Toegankelijkheid
•	 We onderzoeken of er nieuwe en andere openingsuren voor gemeentelijke diensten en 

bibliotheek nodig zijn.
•	 Ieder gebouw van de gemeente is toegankelijk voor minder mobiele inwoners.
•	 We voorzien een vervoerdienst voor minder mobiele mensen, zoals personen met een han-

dicap, ouderen en zieken. We houden de tarieven betaalbaar. Daarvoor zetten we vrijwil-
ligers en vervoerscheques in.

2. Een Ander Maarkedal waar het goed wonen is met aan-
dacht voor ons unieke landschap

Wonen:
•	 De gemeente stimuleert energiezuinige woonvormen. 
•	 De gemeente maakt gebruik van het voorkooprecht om 

woningen aan te kopen met de bedoeling deze te verkopen/
verhuren tegen een betaalbare prijs en roept zo de stijgende 
woningprijzen een halt toe.

•	 We informeren eigenaars en verhuurders over de minimale 
woningkwaliteitsnormen, die vastliggen in de Vlaamse Woon-
code. Het gaat om normen inzake veiligheid en gezondheid, 
minimaal comfort, energiezuinigheid en toegankelijkheid. 
Een woning die niet aan de minimale normen voldoet, mag 
niet worden verhuurd. We informeren onze inwoners over de 
premies waarop zij een beroep kunnen doen om de kwaliteit 
te verbeteren van de woningen die zij bewonen of verhuren.



Open ruimte:
•	 We onderzoeken welke delen bos kunnen worden opengesteld en ingericht als speelbos 

voor onze kinderen.
•	 Ons gemeentelijke ruimtelijk structuurplan vormt een goede basis voor het ruimtelijk be-

leid, elk initiatief inzake ruimtelijk beleid moet er dan ook op gebaseerd zijn.
•	 De gemeente moet  het erosiebestrijdingsplan uitvoeren om  de water- en modderoverlast 

tegen te gaan. 
•	 Ook moet dringend geïnvesteerd worden in de realisatie van het zoneringsplan  waterzui-

vering.
•	 Bestrijding van de wateroverlast krijgt prioriteit. Er komen geen nieuwe bouwzones in de 

overstromingsgebieden.
•	 Straten en pleinen worden ontmoetingsplaatsen voor jong en oud met groene accenten. In 

iedere deelgemeente moet ruimte zijn voor speeltuintjes met natuurlijke groen of speel-
straten

Energie:
•	 We richten een gemeentelijk energieloket op.
•	 Via dit energieloket ondersteunen we  initiatieven inzake groepsaankoop van gas en elek-

triciteit. 
•	 We promoten de dienstverlening van energiesnoeiers.
•	 De gemeente geeft het voorbeeld inzake groene energie.
•	 We onderzoeken hoe we elke vorm van lokaal opgewekte energie (wind, water, biogas,..) 

kunnen ondersteunen.
•	 We onderzoeken de mogelijkheid om een gemeentelijke isolatiepremie in te voeren.

Milieu:
•	 Afvalhinder bij evenementen of manifestaties wordt tot een minimum beperkt  in samen-

spraak met de organisatoren.
•	 We zorgen ervoor dat het containerpark betaalbaar blijft en onderzoeken de mogelijkhe-

den om dit gratis toegankelijk te maken.

Mobiliteit:
•	 Wij gaan voor minder auto, meer fiets, aangepast openbaar vervoer, veilige opstapplaat-

sen, eenrichtingsverkeer waar nodig en we verwachten dat de gemeente inzake mobiliteit 
het goede voorbeeld geeft.

•	 We proberen via de spoorwegen en de voogdijminister het station van Etikhove terug te 
openen. 

•	 Er komen fietsenstallingen in elke deelgemeente.
•	 Na  inventarisatie van de bestaande voorzieningen wordt een beleidsplan opgesteld dat 

veilige fiets- en voetgangersnetwerken mogelijk maakt.
•	 We deblokkeren de fietspaddossiers en starten zo snel mogelijk met de aanleg.



3. Een Ander Maarkedal met aandacht voor welzijn en 
vergrijzing.

Sociaal beleid:
•	 Ook in onze gemeente is er verdoken armoede. Daarom moeten de noden van de meest 

kwetsbaren het eerst aangepakt worden, dit in overleg met het OCMW.
•	 Een onpartijdige OCMW-werking en een evenwaardige behandeling van alle inwoners spre-

ken voor zich.
•	 Uitbouw van een sociaal huis dat openstaat voor iedere inwoner in zijn zoektocht naar 

sociale voorzieningen.
•	 Iedere beleidsbeslissing wordt onderworpen aan een armoedetoets.
•	 De gemeente ondersteunt initiatieven van sociale economie en bouwt ze verder uit.
•	 We maken prioritair werk van betaalbare buitenschoolse kinderopvang in onze gemeente. 

Vergrijzing:
•	We starten met de opmaak van een lokaal zilverplan dat een  
antwoord biedt op de vergrijzing en vereenzaming.
•	Ouderen krijgen faciliteiten om hen toe te laten zo lang mogelijk in 
hun gewenste omgeving te verblijven.
•	Het creëren van serviceflats in plaats van het overwicht aan  
rusthuisbedden wordt uitgevoerd.
•	We bekijken waar en welke noden zich voordoen zodat op gepaste 
manier via het OCMW kan worden opgetreden.

•	 We investeren in mobiliteitsprojecten zoals taxicheques, de gratis bedeling van  
personenalarmtoestellen, vrijwilligerswerking en maaltijdbedelingen door het sociaal huis.

4. Een Ander Maarkedal waar we onze culturele, spor-
tieve en toeristische troeven verder uitbouwen.

Sport:
•	 Op sportief vlak zetten we de komende 6 jaar in op een degelijke sportinfrastructuur op 

maat van de gemeente. We ijveren voor een grotere sportbeleving in de gemeente  gecom-
bineerd met een toegankelijk lokaal sportaanbod.

•	 We bevorderen het sportieve door te focussen op verschillende doelgroepen van sporters 
en recreatieve sporters.

•	 De verdere uitbouw van de trage wegen en fietspaden bevordert de sportbeleving.
•	 Voor de nieuwe sportinfrastructuur  gepland wordt, moet eerst een behoefteonderzoek 

gebeuren.
•	 Met buurgemeenten wordt samengewerkt om gebruik te maken van elkaars infrastructuur 

voor specifieke sporten.



Cultuur:
•	 Een hechte gemeenschap is belangrijk, daarom willen wij alle initiatiefnemers optimaal 

ondersteunen in hun werking en de promotie van hun activiteiten in onze gemeente.
•	 Bij de verdere uitbouw van de gemeentelijke infrastructuur moet met de noden van alle 

doelgroepen rekening gehouden worden.
•	 We besteden extra aandacht aan een laagdrempelige bibliotheek, analoog en digitaal. 

Nog steeds kan een deel van onze inwoners niet beschikken over een internetaanslui-
ting en heeft daarom extra nood aan een publiek informatie- en ontspanningsaanbod, in 
boekvorm, op cd, dvd, cd-rom, enzovoort. Ook goedkoop media uitlenen via het internet, 
bijvoorbeeld muziek en taallessen, is een laagdrempelige vorm van publieke informatie en 
ontspanning.

•	 We voeren gerichte acties om financieel zwakkere doelgroepen, zoals senioren, mensen in 
armoede, studenten, scholieren en kleuters, in contact te brengen met cultuur.

•	 We kijken op welke manier we in het cultuuraanbod actief kunnen samenwerken met de 
omliggende gemeenten.

Toerisme:
•	 De gemeente maakt een inventaris van alle toeristische troeven en voert een coördinerend 

beleid in samenspraak met de inwoners die actief zijn in de toeristische sector. 
•	 Strategische rustplekken worden onderhouden en uitgebreid om onze gemeente nog aan-

trekkelijker te maken.
•	 Er wordt een actief beleidsplan uitgestippeld dat als doel heeft onze gemeente op de 

toeristische kaart te plaatsen, waarbij lokale handelaars, de B&B-uitbaters en horeca meer 
kansen worden geboden.

5. Een Ander Maarkedal met versterking van ons econo-
misch draagvlak

•	 Een ondernemersloket zorgt ervoor dat toekomstige zelfstandigen geen tijd verliezen bij 
administratieve procedures en vergunningen.

•	 Het mogelijke bedrijventerrein zien wij als een ambachtelijke zone voor het creëren en 
behouden van lokale tewerkstelling. Hinderlijke bedrijven worden geweerd.

•	 Wanneer een handelszaak gelegen is in een gebied waar openbare werken aan de gang zijn, 
doen we extra inspanningen om de hinder tot een minimum te beperken.



6. Een Ander Maarkedal waar kinderen en jongeren zich 
thuis voelen

Jeugd
•	 De gemeente moet rekening houden in haar beleid met de visie van kinderen en jongeren. 

Ze krijgen kans om kind te zijn. Daarom richten we op vaste tijdstippen en op aanvraag van 
ouders onze landelijke wegen in als speelstraat.

•	 We investeren in een vakantiewerking voor +12-jarigen. Een voldoende groot en divers 
vrijetijdsaanbod is nodig tijdens schoolvakanties

•	 We zorgen dat er in het aanbod aan jeugdactiviteiten voldoende aandacht is voor de niet-
georganiseerde jeugd.

•	 De gemeentelijke bus moet buiten de schooluren ter beschikking van de jeugdverenigingen 
staan.

•	 We maken echte inspraak van kinderen mogelijk met een bevraging van kinderen, in hun 
taal en in hun buurt. We stellen vragen over thema’s die hen na aan het hart liggen en 
houden aansluitend een ‘kindergemeenteraad’ over de resultaten.

•	 Binnen de jeugdraad gaan we na op welke manier we het subsidiereglement voor jeugdver-
enigingen eenvoudiger kunnen maken. We schrijven dat reglement samen met het jeugd-
werk en de jongeren in onze gemeente.

•	 Naast een jaarlijkse subsidiëring, blijven we openstaan voor dialoog wanneer zich speci-
fieke problemen aandienen.

Onderwijs
•	 We willen volwaardige huisvesting van de basisscholen met voldoende speelruimte buiten.
•	 Na de schooluren laten we de scholen hun poorten openen, voor sport, cultuur, ontspan-

ning en om bij te leren. We moedigen onderwijsinstellingen aan om daarvoor samen te 
werken met sociaal-culturele verenigingen, sportverenigingen en jongerenorganisaties. 

•	 We organiseren een voldoende groot en divers aanbod aan kunst- en muziekonderwijs.
•	 We organiseren regelmatig overleg met de verschillende scholen in onze gemeente om na 

te gaan waar we extra ondersteuning kunnen bieden.



7. Een Ander Maarkedal waar het veilig is.

•	 Veiligheid betekent onder meer preventie tegen inbraak: de BIN-werking wordt  geoptima-
liseerd en krijgt meer middelen. (BIN=buurtinformatienetwerk)

•	 De lokale politie moet makkelijk aanspreekbaar zijn, daarom moeten de openingsuren van 
het lokaal commissariaat uitgebreid worden.

•	 Veiligheid betekent ook verkeersveiligheid: de gemeente laat onderzoeken waar de cruci-
ale punten zijn en doet iets aan de verbetering van de verkeersveiligheid.

•	 In de dorpskernen wordt op regelmatige basis aan snelheidscontrole gedaan.

HOE STEMT u gEldig?
Op 14 oktober krijgt u 2 stem-
brieven: gemeente en provin-
cie. U stemt geldig door één 
of meer hokjes rood te kleu-
ren op de samen-sp.a-lijst.

HOE gEEFT u VOlMACHT?
U kunt zelf niet gaan stem-
men? Geen probleem: u kunt 
een volmacht geven. 
Meer info hierover op het 
gemeentehuis	of	bij	Stijn	
Decordier op 0473 34 43 50.

STEMTIPS
1. DECOrDIEr Stijn

2. ACHtErGAElE Gerda

3. BAlCAEN Jasper

4. VAN DE VOOrDE rita

5. VErSMESSEN Xavier

6. CArNIEr	Marie-Christine

7. PyNOO Bram

8. lOByN Jeanine

9. SOEtAErt Koen

10. tItECA Sophie

11. GOEtHAlS Faramir

12. MArCHAl Claudine

13. DE VOS Marc

14. BlOMMAErt Françoise
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v.u.: Alfons De Geest, Speldenstraat 1, 9000 Gent / Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012.
Niet op de openbare weg gooien aub.

Stem ook op onze Maarkedalse kandidaat voor 
de provincieraad Gerda Achtergaele, plaats 5.

GOUDEN TIP, Geef elke kandidaat een stip!




