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Erpe-Mere 

Beleidsprogramma 2013 –2018  

 
Erpe-Mere gaat voor een warme, gezonde en leefbare gemeente 

 die ontmoeting met andere inwoners stimuleert 

 waar iedereen zijn/haar talenten kan ontwikkelen 

 die een kwaliteitsvolle, goed onderhouden infrastructuur heeft 

 die niemand aan de kant laat staan, waar iedereen is inbegrepen 

 die een positief imago heeft naar de buitenwereld en aan bezoekers enkele toeristische 
troeven kan aanbieden. 
 
 

Algemene leiding, politiezaken, veiligheid en verkeer, informatie, toezicht op 

OCMW en kerkfabrieken 

Politie, veiligheid en verkeer 

 

 Een leefbare gemeente begint met een veilige gemeente!  
 

 De functie “wijkagent” verdient blijvende aandacht. Gezien het bijzondere belang van de 

aanwezigheid en zichtbaarheid van deze politieambtenaar in onze wijken, blijft het 

gemeentebestuur het belang van de wijkwerking voor de gemeente benadrukken. Een betere 

zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie kan bevorderd worden via een efficiënte spreiding 

van de wijkagenten over het grondgebied. 

 

 Bepaalde maatregelen bevorderen een betere interactie tussen politie en inwoner. Wij stimuleren 

het actief signaleren van verdachte handelingen. Via preventieve bezoeken kan de politie tips 

geven om woningen beter te beveiligen tegen bijvoorbeeld inbraak. Waar er interesse en noodzaak 

is, zal het gemeentebestuur de oprichting van buurtinformatienetwerken (BIN) steunen. 

 

 Naast de camera’s die geplaatst zijn aan de invalswegen van Erpe-Mere (afschrikeffect voor 

potentiële dieven én verhoging van de pakkans), willen we bij de politie verder investeren in 

opsporingstechnieken die toelaten extra bewijsmiddelen te vinden om daders van misdrijven 

sneller en efficiënter te vatten. 

 

 Via de gemeentelijk administratie sanctie (GAS) wordt overlast daadwerkelijk aangepakt, zonder 

hierbij het gezond verstand te verliezen.  

 

 In een propere omgeving voelt een mens zich veiliger. Het gemeentebestuur wil ook de inwoners 

zelf sensibiliseren om hun buurt proper te houden. Zo willen we zwerfvuilopruimacties stimuleren  

en het mogelijk maken dat inwoners, die dit willen, zelf kunnen instaan voor het onderhoud van 

groenperken in de buurt. 

 

 Er wordt een belangrijke plaats voorbehouden voor het aansturen van het gemeentelijk 

verkeersbeleid vanuit de verkeerscommissie van de gemeenteraad. Het gemeentebestuur zet 

blijvend in op het stimuleren en waar mogelijk optimaliseren van de samenwerking van de diverse 

actoren die betrokken zijn bij het gemeentelijke verkeers- en mobiliteitsbeleid binnen deze 

commissie. 
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 Binnen de politiezone Erpe-Mere/Lede moeten maatregelen getroffen tot verbetering van de 

huisvesting van de lokale politie. Tijdens deze legislatuur zal de politiezone allicht concrete 

voorstellen formuleren. Ook Erpe-Mere moet dan klaar staan om zijn aandeel in deze investering te 

kunnen financieren. 

 

OCMW en kerkfabrieken 

 

 Het gemeentebestuur is belast met het toezicht over beide lokale bestuursvormen. Bij het 

uitoefenen van dit toezicht zullen dezelfde normen gelden als deze die voor het eigen bestuur 

gehanteerd worden.  

 

 De samenwerking met het OCMW werd reeds geconcretiseerd bij de uitbouw van het gezamenlijke 

aanbod aan sociale dienstverlening via het Sociaal Huis. De samenwerking wordt nu nog versterkt 

door een beheersovereenkomst tussen beide besturen met als doel de administratieve 

samenwerking te optimaliseren en te maximaliseren. In een eerste fase wordt de OCMW-secretaris 

tevens gemeentesecretaris van de gemeente Erpe-Mere. 

 

 Het overleg met het Centraal Kerkbestuur zal het instrument vormen om met de kerkfabrieken van 

Erpe-Mere ook hier het beleid op elkaar af te stemmen. 

 

 Het zal nodig zijn een beslissing te nemen over de herbestemming van pastorieën die niet meer als 

dusdanig gebruikt worden. Gebouwen die efficiënt kunnen worden aangewend voor de huisvesting 

van diensten of verenigingen kunnen, mits aanpassing, een bestemmingswijziging krijgen. Zo niet 

zal eventueel ook verkoop aangewezen zijn. 

 
 
 
 

Financiën en budget, personeel en organisatie, lokale economie en 

intergemeentelijke samenwerking 

 

Financiën, budget, personeel en organisatie 

 
 Onze gemeente moet leefbaar blijven voor de komende generaties. 

 

 De belastingdruk moet dus voor alle inwoners haalbaar blijven. 

 

 We zitten onder het belastinggemiddelde van de Vlaamse gemeenten en willen dit ook zo houden. 

Wanneer het moet, zal het bestuur daartoe de tering naar de nering zetten.  

Om deze doelstelling te bereiken is het belangrijk tijdens deze legislatuur het procentuele aandeel 

van de personeelskosten in het budget niet te laten stijgen. Hieronder worden alle 

personeelskosten begrepen, inclusief de “pensioen gerelateerde” kosten. De uit de rekening 2012 

gefilterde “globale personeelskost” zal hierbij als norm worden gehanteerd. Bij elke natuurlijke 

afvloeiing wordt nagegaan of een herverdeling van taken mogelijk is zonder directe vervanging in 

dezelfde functie en op dezelfde plaats. 
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 Een tweede belangrijk middel bestaat erin de uitstaande schuld onder controle te houden. Een 

stijging mag de exploitatie-uitgaven niet in die mate belasten dat de gestelde norm inzake 

belastingdruk niet meer zou kunnen worden gehandhaafd. 

 

 Lopende en nieuwe bestellingen of contracten telkens weer in vraag stellen, met de nadruk op het 

drukken van de kosten, wordt de basishouding bij het dagelijks bestuur. 

 

 Het OCMW en de politiezone moeten dezelfde zorg voor het budgettaire evenwicht in acht nemen. 

Het streven naar een optimale en maximale samenwerking en integratie van de gemeentelijke en 

OCMW-administratie kan bijdragen tot de kostenbeheersing. 

 

 De gemeente zal verder inzetten op de uitbreiding van het ter beschikking stellen van 

administratieve informatie en dienstverlening via elektronische weg. Een steeds performanter 

website en een uitbreiding van het e-loket waar mogelijk zijn prioriteiten. 

 

Lokale economie en intergemeentelijke samenwerking 

 

 Wij willen het ondernemingsklimaat in Erpe-Mere verder versterken door in de nieuwe KMO-zone 

vooral de groei van plaatselijke bedrijven te stimuleren en zo werkgelegenheid te creëren. 

 

 Bij de verkoop van KMO-gronden worden in de eerste plaats kansen gegeven aan lokale 

ondernemers die de noodzaak voelen zich te hervestigen.  

 

 We gaan voor een uniek ondernemingsloket in onze gemeente, waar (beginnende) zelfstandigen 

en bedrijven die naar Erpe-Mere komen, alle informatie aan één loket kunnen bekomen. 

 

 De landbouwers in onze gemeente blijven we ondersteunen: zij krijgen mogelijkheden om onze 

open ruimte te beheren en dit op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier. 

 

 Door concrete handelskernen af te bakenen waar handelspanden prioritair zijn, wil de gemeente 

een actief beleid voeren naar handelaars toe. Zo voorziet het gemeentebestuur tijdens 

eindejaarsfeesten de mogelijkheid om, in samenwerking met de handelaars, versiering in de 

straten aan te brengen. Hiermee proberen we de buurtwinkels te stimuleren en het winkelen in 

Erpe-Mere aangenaam te houden. Handelsbuurten attractief houden begint met het een net en 

gezellig publieke domein. 

 

 We willen Erpe-Mere in de kijker zetten met lokale activiteiten die typisch zijn voor de gemeente. 

Wij hebben een uniek aanbod aan (kleinschalige) brouwerijen, molens, hoeves. Door hiermee ook 

op toeristisch vlak uit te pakken, kunnen we onze plaatselijke horeca stimuleren en nieuwe kansen 

bieden voor o.a. bed & breakfast (B&B), hoevetoerisme, molentoerisme en zoveel meer.  

 

 Kunnen werken is kunnen leven. Sommige mensen kunnen niet (direct) meer aan de slag in onze 

economie. Daarom wil Erpe-Mere op gemeentelijk vlak enkele initiatieven nemen. Ook minder- of 

niet geschoolde mensen, alsook mensen met een beperking, moeten de kans krijgen om voor het 

gemeentebestuur te komen werken. We steunen ook volop tewerkstellingsprojecten, onder meer 

voor het opruimen van sluikafval, het onderhoud van trage wegen,… Onze gemeente kan een 

diversiteitsplan opnemen in haar personeelsplan. 

 

 In het gemeentelijk infoblad wordt een rubriek voorzien voor de promotie van de lokale 

economische activiteiten en de lokale ondernemer. 
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Openbare werken, mobiliteit, informatica, technische dienst en patrimonium 
 

 Wijken, pleinen en straten willen we waar mogelijk gezellig aankleden met groen en de 

ontmoetingsmogelijkheden voor de bewoners benadrukken. De komende legislatuur pakken we 

het dorpsplein van Burst aan zodat alle dorpspleinen heringericht zullen zijn als aangename 

ontmoetingsplaatsen. 

 

 Nieuwe en vernieuwde infrastructuur is noodzakelijk en ook de bestaande infrastructuur moeten we 

goed onderhouden. Zo maken we verder een prioriteit van het in goede staat houden van onze 

voet- en fietspaden en blijven we de kwaliteit van ons wegennet verbeteren. 

 

 Inzake mobiliteit wordt het “STOP-principe” gehanteerd. Eerst stappen, dan trappen, dan openbaar 

vervoer en dan pas privévervoer. 

 

 De maximumsnelheid op de weg moet gerespecteerd worden. Een aangepaste 

wegeninfrastructuur kan hiertoe bijdragen: bijvoorbeeld door de aanleg van fiets- en voetpaden 

afgescheiden van de rijweg, fietssuggestiestroken, …. Gevaarlijk gelegen zebrapaden dienen te 

worden verlicht. Onaangepast zwaar vervoer moet zoveel mogelijk uit de dorpskernen geweerd 

worden. 

 

 De bereikbaarheid van de scholen (in en buiten Erpe-Mere) met de fiets en met het openbaar 

vervoer wordt verder versterkt. Zo willen we ervoor ijveren om het fietspad aan de spoorlijn verder 

door te trekken naar Aalst en Herzele/Zottegem. Ook afspraken over betere verbindingen of 

uurregelingen met De Lijn en de NMBS blijven noodzakelijk. 

 

 De wateroverlast kunnen we verder indijken door bijkomende bufferbekkens aan te leggen en 

grachten proper te houden. Voor inwoners die in een risicogebied wonen wordt een bijzonder 

informatieplan uitgewerkt zodat we hen bij gevaar tijdig kunnen informeren over mogelijke 

overstromingen en beschermingsmaatregelen. 

 

 Om te beantwoorden aan de Europese Kaderrichtlijn Water dient Erpe-Mere het rioolnet verder te  

ontdubbelen en oppervlaktewater van afvalwater te scheiden. Waar mogelijk wordt tezelfdertijd 

voorzien in een volledige heraanleg van trottoir en fietspad. Infrastructuurwerken in dit kader 

worden getoetst aan het goedgekeurde mobiliteitsplan van de gemeente. 

 

 Het onderhoud, de verwarming en het efficiënt gebruik van het gemeentelijk gebouwenpatrimonium 
vergt een belangrijke inzet van middelen. Binnen de organisatie gaat bijzondere aandacht naar 
goed beheer van de gebouwen, inclusief het opvolgen van de energie-efficiëntie. 

 

 
Sport, senioren, bibliotheek, gemeentearchief, internationale samenwerking en 
ontwikkelingshulp. 
 
Sport 

 
 De kwaliteit van het leven gaat samen met een goede balans tussen werk en gezin. De gemeente 

wil initiatieven nemen om kinderen van werkende ouders actief op te vangen. De sportkampen, 
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i.s.m. de sportverenigingen, de speelpleinwerking en de grabbelpas willen we afstemmen op de 

werkuren van de ouders.   

 

 Erpe-Mere vindt bewegen heel belangrijk. Daarom willen wij verder investeren in sportinfrastructuur 

voor de recreatieve gebruiker, zoals de Finse piste, de aanleg van fietsroutes langs onze molens, 

… Nieuwe tendensen en nieuwe noden moeten ook in Erpe-Mere een plaats kunnen krijgen: 

uitstippelen en uitbouwen van veilige looproutes op de trage wegen.  

 

 Wij willen de uitleendienst uitbreiden met sportattributen en mobiele sportinfrastructuur zoals een. 

speelbox voor speelstraten. 

 

 In wijken en op pleintjes willen we kleine sportinfrastructuur installeren zoals bijvoorbeeld een 

basketbalring, een goaltje op grasplein … 

 

 Het is belangrijk sportactiviteiten dichter bij de mensen te brengen en daartoe vooral de 

jeugdwerking van de diverse clubs actief ondersteunen. We hopen dat hierdoor de stap naar een 

sportvereniging ook sneller gemaakt wordt. 

 

 Vandaag heeft ook de Steenbergcross een thuishaven op het gemeentelijk domein. De gunstige 

ligging van Steenberg aan de E40 is een grote troef die nog verder kan worden uitgespeeld. 

Mogelijk kan het domein bieden aan nog andere grote evenementen waarbij de gemeente een 

ondersteunende rol kan spelen. Daarmee kunnen we Erpe-Mere nadrukkelijker op de kaart zetten, 

wat ook de middenstand en horeca ten goede komt. 

 

Internationale samenwerking en ontwikkelingshulp. 

 Erpe-Mere wil ook over de gemeentegrenzen en zelfs over de landsgrenzen heen kijken. Eerlijke 

handel en hulp aan de Derde Wereld zijn ook thema's die wij blijven ondersteunen. Erpe-Mere 

heeft een prachtige 11.11.11-werking en heeft een eigen wereldwinkel. Beide organisaties draaien 

volledig op vrijwilligers. Deze organisaties en hun partners kunnen rekenen op promotie en 

ondersteuning vanuit het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur wil een echte voortrekker 

worden van de “fair-trade”-gedachte en verder actief het initiatief ondersteunen in samenwerking 

met zoveel mogelijk lokale actoren (en dan zeker het plaatselijke 11.11.11-comité). 

 

 Het gemeentebestuur wil oog hebben voor de “ruimere wereld”. Daartoe werd een gemeentelijke 

adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking opgericht die het gemeentelijk beleid op dit terrein 

stimuleert en adviseert. 

 

 

Cultuur, onderwijs, jeugd, toerisme, feesten en plechtigheden, militie, 
bevolking en ambtenaar van de burgerlijke stand. 

 
 Opdat inwoners elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten en met elkaar kennis maken, wil Erpe-

Mere hiervoor de nodige mogelijkheden scheppen. 

 

 Buurten en pleinen uitrusten met banken, kleine speeltuigen of wat sportinfrastructuur, geeft 

aanleiding om meer buiten te komen. Ook wijkfeesten en kermissen blijven belangrijk.  
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 Feesten in de gemeente zullen we steeds promoten. Wijkfeesten en kermissen kunnen dan ook 

verder op onze steun rekenen.  

 

 In Erpe-Mere worden traditioneel de sport- en cultuurlaureaten gelauwerd. De verschillende sport- 

en cultuurverenigingen konden in het verleden reeds gebruik maken van de gemeentelijke logistiek 

en infrastructuur. Boekenwurmen, muziek- en filmliefhebbers vinden reeds hun gading in de 

bibliotheek waar vandaag ook al eens een voorstelling, lezing of concert wordt georganiseerd. Als 

de financiële situatie van de gemeente het toelaat zal dit in de toekomst uitgebreid worden. Een 

polyvalente zaal kan ruimte bieden voor beeldende kunst, concerten, ook voor onze eigen 

Koninklijke Harmonieën, lezingen, literatuur, theater en dans. 

 

 Erpe-Mere moet investeren in dergelijke polyvalente ontmoetingsruimte waar culturele en 

ontspanningsactiviteiten die de eigen directe omgeving overstijgen aan bod kunnen komen. 

Vooreerst dient werk gemaakt van de definitieve keuze van de locatie. Het bestuur blijft hierbij de 

locatie Steenberg voorstaan. Een degelijke behoeftenstudie, gevolgd door een studie die de 

financiële haalbaarheid moet meten, gekoppeld aan een duurzaamheidsonderzoek zal evenwel 

noodzakelijk zijn. 

 

 We willen het “Erpe-Mere-gevoel” versterken door de visualiteit  van de gemeente te 

ondersteunen. Het bestuur zal medewerking zoeken voor een globaal project voor Erpe-Mere in 

het kader van de cultuur- en kermisbeleving. Het bestaande aanbod kan door accentuering in dit 

project opgewaardeerd worden. De 11 juli-viering, de 11 november-herdenking en de regiotour zijn 

aspecten van sport- en cultuurbeleid die hierin zeker aan bod komen. Meteen zal dit project ook de 

basis vormen van de culturele, sportieve en recreatieve planning van een jaar. Samenwerking 

wordt nagestreefd met bijvoorbeeld Unizo, een lokaal feestcomité, lokale culturele- en 

sportverenigingen enz… 

 

 De kwaliteit van het leven gaat samen met een goede balans tussen werk en gezin. De gemeente 

wil initiatieven nemen om kinderen van werkende ouders actief op te vangen: 

 De sportkampen, i.s.m. de sportverenigingen, de speelpleinwerking en de grabbelpas 

aanpassen aan de werkuren van de ouders. 

 Speelpleinwerking/sportkampen voor de leeftijdsgroep van 12 tot 16 jaar organiseren. 

 Jeugdwerking bij de verenigingen in Erpe-Mere extra ondersteunen, zodat onze kinderen 

zich in Erpe-Mere zelf kunnen ontspannen, sporten en hun favoriete hobby uitoefenen. 

 De mogelijkheden om het gemeentelijk domein Steenberg verder uit te bouwen tot dé 

ontmoetingsplaats van onze inwoners zijn nog niet uitgeput. Een mooie speeltuin, een 

speelbos maken het domein verder aantrekkelijk als ons eigen mini-recreatiedomein waar 

sport, spel en ontspanning kunnen samengaan met feestelijke activiteiten.  

 

 Erpe-Mere stond steeds garant voor een degelijk onderwijs en zal dit blijven doen. Onze 

gemeenteschool investeert in nieuwe technologieën in de klas. Wij willen deze boot niet missen. 

Uiteraard ondersteunen we ook het vrije onderwijs dat in onze gemeente wordt aangeboden. 

Samen met alle netten, willen we een doorgedreven samenwerking om tot een gemeenschappelijk 

onderwijsbeleid te komen. 

 

 We willen de samenwerking met verenigingen nog verder uitwerken, zodat we activiteiten samen 

kunnen organiseren voor de hele bevolking. Zo lopen de verenigingen in de kijker en kunnen niet-

leden hier ook van genieten. (Jeugd)verenigingen moeten ongedwongen en in een 

vriendschappelijke sfeer een fuif, een optreden of een concert kunnen organiseren voor de 
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plaatselijke jongeren. Het uittekenen van een handleiding voor het veilig organiseren van een fuif 

en de subsidiëring van beveiliging van fuiven en evenementen komt aan de orde.  

 

 Verenigingen zijn de plaats bij uitstek waar mensen elkaar ontmoeten. Zij zijn het bindweefsel van 

onze samenleving. Erpe-Mere wil daarom: 

 Verenigingen de nodige zuurstof blijven geven op het vlak van subsidies en logistieke 

steun, zodat zij zich volledig kunnen focussen op hun werking. 

 De nodige infrastructuur voorzien, zodat de talrijke verenigingen in Erpe-Mere hun ding 

kunnen blijven doen (polyvalente zaal, zonevreemdheid aanpakken, ter beschikking 

stellen van lokalen en vergaderruimten, …). 
 Gemeenschappelijke activiteiten organiseren zodat de inwoners kennis kunnen maken 

met het rijke verenigingsleven van Erpe-Mere. 

 De uitleendienst verder uitbreiden ten behoeve van deze verenigingen, zodat ze niet alles 

zelf en elk apart moeten aankopen. Ook mogelijk maken dat onze inwoners, wanneer zij 

buurtfeesten organiseren, kunnen beroep doen op onze uitleendienst. 

 De participatie van de adviesraden nog meer stimuleren. De adviesraden zijn de denktank 

voor hun gebied en mogen iets meer zijn dan alleen adviesraden (bvb. zelf activiteiten 

organiseren en hun werking zelf ontplooien). Zij zijn hét middel bij uitstek om de bevolking 

actief bij het beleid te betrekken.  

 

 Nieuwe inwoners willen we zich zo snel mogelijk thuis laten voelen in de gemeente. We 

organiseren daarom voor hen een onthaalmoment, maar reeds bij de eerste contacten met onze 

gemeente willen we hen zo goed mogelijk informeren en begeleiden over en in hun nieuwe thuis. 

 

 Erpe-Mere wil wandelen en fietsen in onze gemeente zeker verder stimuleren: 

 Aanleggen en verbeteren en regelmatig onderhouden van Trage Wegen die naar centrale 

plaatsen in onze gemeente leiden (scholen, Steenberg, dorpskernen, …). 

 Aanleggen van fiets- en wandelroutes langs toeristische plaatsen in Erpe-Mere (met 

inbegrip van plaatselijke horeca), met onderweg rustplaatsen om bijvoorbeeld te 

picknicken. 

 Aparte middelen in het budget voorzien voor aanleg en onderhoud van fietspaden (bvb. 

Ratmolenstraat, Diepestraat/Broekstraat, …). 

 

 Er zal gewerkt worden aan het opzetten van een globaal project rond toerisme. De diverse actoren 

worden actief samen gebracht om tot een globale benadering te komen, inclusief het promotioneel 

en visueel ondersteunen van de diverse lokale sites. Een samenwerkingsplan tussen de 

eigenaren, de horeca en ander belanghebbenden wordt opgesteld. We sluiten aan op toeristische 

initiatieven van buurgemeenten. De oprichting van een gemeentelijke adviesraad voor toerisme 

kan hiertoe een gepaste start zijn. 

 

 De troeven van Erpe-Mere worden nu nog te weinig toeristisch uitgespeeld, hoewel daar een 

waaier aan mogelijkheden ligt: 

 Uitbouw van een toeristische site rond onze water- en windmolens, met bijhorende 

wandel- en fietsroutes (aanvulling op de bestaande). 

 Erpe-Mere is een wielergemeente. We openen ieder jaar het veldritseizoen met de 

Steenbergcross. We moeten faciliteiten creëren om het de wielertoeristen aangenaam en 

comfortabel te maken in Erpe-Mere. Fietsenverhuur vanuit de toeristische dienst kan voor 

de toerist een aantrekkingspunt vormen. 

 Toerisme trekt nieuwe horeca aan: hoevetoerisme, B&B; … Op die manier kan er waar 

mogelijk een nieuwe bestemming worden gegeven aan bestaande hoeves. 
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 Toeristisch Erpe-Mere wordt beter gepromoot onder meer via onze gemeentelijke website 
en aan de hand van specifieke brochures. 

 Erpe-Mere wil zijn externe bekendheid bevorderen via samenwerking met de toeristische 
diensten van de omliggende gemeenten en indien de kans zich zou voordoen via het 
afsluiten van partnerships met buitenlandse gemeenten die vergelijkbaar zijn met Erpe-
Mere en waar Erpe-Mere op één of andere manier een band mee heeft of kan hebben. 
 

 
Ruimtelijke ordening, leefmilieu, groendienst en begraafplaatsen, juridische 
aangelegenheden, landbouw. 
 
 Zonevreemde woningen (meer dan 400 woningen die legaal zijn gebouwd, maar vandaag 

zonevreemd zijn) willen we de maximale zekerheid geven. 

 

 Initiatieven worden genomen tegen leegstand (bv. projecten ontwikkelen samen met sociale 

huisvestingsmaatschappijen, renovatiepremies, …).  

 

 Het gemeentebestuur streeft er naar het bindend sociaal objectief opgelegd door het decreet 

grond- en pandenbeleid zo spoedig mogelijk te bereiken. 

 

 Bij de bouw van appartementen wordt er op gelet dat er voldoende garages en parkeergelegenheid 

is voorzien, en zo mogelijk wat groen op het erf of in de omgeving. 

 

 Erpe-Mere kan zelfstandig over bouwvergunningen beslissen. Hierdoor kunnen we onze inwoners 

een snelle en correcte service aanbieden bij aanvragen van vergunningen. 

 

 Kwaliteitsvol wonen is een prioriteit. We willen dit realiseren door:  

- Het aanbod van sociale woningen te verhogen, niet alleen in grote bouwprojecten, maar 

ook door kleinere realisatie. Ook huurwoningen vormen een mogelijkheid, waarbij enkel 

kwaliteitsvolle woningen worden aangeboden. 

- In Burst (Ninovestraat) zullen meer dan 80 woningen gebouwd worden door de sociale 

huisvestingsmaatschappij. 

 

 Het Sociaal Huis en het gemeentebestuur moeten voor deze mensen een aanspreekpunt zijn 

inzake administratieve ondersteuning in hun zoektocht of bij vragen naar een geschikte woning 

(formulieren invullen, informeren over wachtlijsten, …).  

 

 De voorbije jaren werd in samenwerking met de vzw Trage Wegen ernstig werk gemaakt van de 

inventaris van de trage wegen op het grondgebied van onze gemeente. Thans is de realisatiefase 

aangebroken. De heraanleg en het onderhoud moet gebeuren met doorgedreven visie. Op basis 

van de adviezen opgenomen in de inventaris zal systematisch gewerkt worden aan de verbetering 

en/of het herstel van wandel- en fietslussen tussen belangrijke ankerpunten in onze gemeente. 

 

 De bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten slorpt heel wat middelen van het bestuur op. Een 

globaal plan en een gebiedsdekkende aanpak zijn nodig. Daartoe worden naast het verspreiden 

van informatie via folders/infoblad/website/sociale media campagnes opgestart in samenwerking 

met Ilva, jeugdverenigingen en scholen. Via contracten met sociale werkplaatsen wordt getracht 

kort op de bal te spelen. Gezien de grote kost voor de gemeenschap is het ook nodig repressief op 

te treden tegen deze vorm van overlast. 
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Sociale zaken en welzijn, met inbegrip van het Logo, kinderopvang, het ibo, 
Kind & Gezin en de preventieve gezondheidszorg, 
 

 Het Sociaal Huis wordt blijvend versterkt in zijn opdracht de sociale dienstverlening van het OCMW 

en de eigen dienstverlening die op sociaal vlak aan het gemeentebestuur is opgedragen in 

onderlinge samenwerking aan te bieden. Via de geïntegreerde samenwerking worden 

overlappingen weggewerkt en besparingen mogelijk. 

 

 Bij informatieverstrekking en communicatie wordt het Sociaal Huis als de partner inzake sociale 

dienstverlening aan iedere Erpe-Merenaar voorgesteld.  

 

 Erpe-Mere wil voor een doelgericht gemeentelijk sociaal welzijnsbeleid staan waarbij elke inwoner 

met een zorgnood of –vraag geholpen en ondersteund wordt. Personen met een handicap, 

langdurig zieken, zorgbehoevenden, senioren, kansarmen, gezinnen met kinderen, mensen in 

armoede, migranten, kinderen … : iedereen is inbegrepen. 

 

 Dienstverlening op sociaal vlak, zoals door de diverse verstrekkers aangeboden, overlapt elkaar op 

tal van vlakken. Samenwerking tussen het Sociaal Huis, de private woonzorgcentra, de scholen en 

lokale sociale organisaties, zoals vzw Welzijnsschakel Ommekeer, blijft een vast gegeven. 

 Samen met de partners op het veld wil Erpe-Mere waar mogelijk zorg op maat aanbieden of 

ondersteunen: 

- Mantelzorgers zijn heel waardevol voor de hulpbehoevende medemens. Ook niet-

inwonende mantelzorgers moeten een beroep kunnen doen op de mantelzorgpremie. Op 

die manier kunnen ouderen en zieken gemakkelijker thuis, in hun vertrouwde omgeving, 

verzorgd worden. 

- De vergrijzing en stijgende levensverwachting brengen bijkomende zorgnoden mee. Een 

goede samenwerking met de rust- en verzorgingsinstellingen in onze gemeente kan 

helpen bij het aanbieden van een antwoord op maat. 

- Minder of niet-mobiele mensen dreigen in de veréénzaming terecht te komen. Erpe-Mere 

wil hier een antwoord bieden door samenwerking te zoeken met erkende “minder-

mobielencentrales”. 

 

 De bestaande diensten binnen het Sociaal Huis, die het langer thuis wonen mogelijk maken en 

vereenzaming tegengaan, worden bestendigd en waar mogelijk geoptimaliseerd : 

- De thuiszorgdiensten : Gezinszorg, poetsdienst, klusjesdienst, bedeling warme maaltijden 

en personenalarm. 

- Seniorenrestaurant en ophaaldienst. 

 

 Ook zij die het moeilijk hebben tellen mee. Elke samenwerking die kan bijdragen tot het aanpakken 

van de (verdoken) armoede zal worden aangegrepen. 

- Organisaties die zich bezig houden met armoedebeleid en armoedebestrijding worden 

maximaal ondersteund, zodat ze hun rol ten volle kunnen spelen.  

- Armoede is meestal een vicieuze cirkel die we moeten proberen te doorbreken. Vele 

mensen raken geïsoleerd, wat wij in eerste instantie willen tegengaan. De UITPas helpt 

hierbij. Ook andere actoren, zoals het onderwijs, spelen hierin een belangrijke rol: 

studiebegeleiding, schulden op school, …  
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 Omwille van de ook in onze gemeente toenemende instroom van mensen met vreemde en zelfs 

niet-Europese achtergrond, neemt Erpe-Mere voor hen integratiebevorderende initiatieven, zoals 

een specifiek onthaalproject met praktische info over de gemeente- en OCMW-werking, over het 

verenigingsleven en de mogelijkheden tot het aanleren van Nederlands. 

 

 Erpe-Mere “Gezonde gemeente” wil verder investeren in preventieve gezondheidsacties : 

- Gezonde voeding op school wordt blijvend gepromoot en toegepast. 

- Screeningsacties en sensibiliseringsacties worden verder ondersteund: bijvoorbeeld Logo 

Regio Aalst en de samenwerking inzake drugpreventie binnen Indra (organisatie voor 

drugspreventie). 

- Gezondheid en wonen gaan hand in hand: we willen acties opzetten (bestrijding 

leegstand en verkrotting, woningisolatie, bouwadvies,…) om de kwaliteit van de woningen 

in Erpe-Mere te verbeteren. 

 

 Erpe-Mere wil actief aanwezig zijn op het terrein van de kinderopvang: 

- De eerste partners in deze materie zijn de private opvanginitiatieven die via het Lokaal 

Overleg Kinderopvang (LOK) bij het beleid worden betrokken en het beleid kunnen 

adviseren.  

- Een eigen aanvullend kinderdagverblijf kan een oplossing bieden voor de blijvende nood 

aan kinderopvang. 

- In samenwerking met de onderwijsinstellingen wordt getracht de voor- en naschoolse 

opvang te optimaliseren en beter af te stemmen op de noden van de ouders en de 

scholen.  

- De eigen gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang Pimboli zal in combinatie en 

samenspraak met grabbelpas, speelpleinwerking, sport- en spelkampen tegemoet moeten 

komen aan de blijvende nood aan opvang tijdens de vrije schooldagen en de 

vakantieperiodes.  

- Binnen het Sociaal Huis wordt een “centraal aanspreekpunt voor kinderopvang” de 

zoekmotor voor de begeleiding van jonge gezinnen in hun zoektocht naar kinderopvang. 

Erpe-Mere zal via één contactpunt (telefoon/webadres) de ouders de mogelijkheid bieden 

via een eenvoudige boomstructuur op zoek te gaan naar gepaste opvang voor hun 

kinderen tussen 0 en 16 jaar. 

 


