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VERDER BOUWEN AAN EEN ERPE-MERE 
WAAR HET GOED IS OM TE WONEN EN TE LEVEN

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2019-2024 CD&V ERPE-MERE

Wij engageren ons om de komende 6 jaar opnieuw het beste van onszelf te geven en om samen 
met de verenigingen en inwoners van Erpe-Mere te werken aan de verdere uitbouw van Erpe-Mere 
als aan een aangename leef-, woon- en werkgemeente. 

Ik kan met tevredenheid terugkijken op het verkiezingsprogramma dat we jullie 6 jaar geleden 
voorstelden: het is gerealiseerd! Het enige wat ik moet vaststellen is dat het niet altijd zo snel ging 
als we wensten. Een aantal projecten staan letterlijk nog in de steigers.

Ons nieuwe programma is opgesteld in een duurzaam budgettair kader. Met de belastingmiddelen 
die jullie als inwoners ter beschikking stellen, gaan we zorgzaam om. We investeren, maar zorgen 
er tegelijk voor dat we de belastingen niet moeten verhogen. Dat is opnieuw onze duidelijke 
ambitie voor de komende zes jaar.

Ik ben ook tevreden met de resultaten die we boekten inzake veiligheid: de woningdiefstallen dalen 
duidelijk. Ook inzake elektronische dienstverlening is de balans positief. Als gemeentebestuur 
zijn we mee met onze tijd: steeds meer diensten worden ook elektronisch aan onze inwoners 
aangeboden.

Graag nodig ik u uit om het verkiezingsprogramma van CD&V Erpe-Mere verder te ontdekken. 
We delen ons programma op in 9 beleidsdomeinen waarvoor we telkens een aantal actiepunten 
formuleren. Lees snel verder en laat u inspireren door onze ideeën. 

Met alle vragen en suggesties kan u steeds terecht bij mezelf of bij mijn medekandidaten.

Hugo De Waele, uw burgemeester 
Lijsttrekker CD&V Erpe-Mere

WIJ KIEZEN VOOR
’DE WEG VOORUIT’
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1 > EEN VEILIGE GEMEENTE
Zorg dragen voor de veiligheid van onze inwoners is één van de belangrijkste taken van een gemeentebestuur. 
CD&V Erpe-Mere wil daarom zorgen voor een voldoende groot en goed uitgerust politiekorps.

De basiswaarden van ons politiekorps zijn:

FLEXIBILITEIT  ~  LOYAUTEIT  ~  INTEGRITEIT  ~  KLANTGERICHTHEID
afgekort: FLIK

Deze waarden brengt de politie in praktijk via gemeenschapsgerichte politiezorg. 
De politie luistert naar de signalen van de bevolking via buurtgesprekken en intensieve contacten.

Onze doelstelling is een veilige en leefbare omgeving door:

>> Beheersen van het aantal inbraken in woningen en gebouwen: het diefstalpreventie advies wordt verder aangemoedigd 
en er worden opvolgbezoeken aan slachtoffers uitgevoerd. We stimuleren de oprichting van buurtinformatienetwerken. De 
preventieve nachtelijke controles op de invalswegen en het cameranetwerk worden verder ontwikkeld.

>> Beheersen van de drugsproblematiek: een goede preventie naar scholen en jeugdorganisaties om een “drugs nee bedankt” 
mentaliteit te creëren is noodzakelijk. Daarnaast is een goede informatieverwerking naar plaatsen waar verdovende middelen 
worden gebruikt en gedeald noodzakelijk om drugs terug te dringen uit onze omgeving.

>> Verkeershandhaving: dit start met een monitoring van de verkeersleefbaarheid en een goede samenwerking met de scholen. 
Door aangepaste infrastructurele ingrepen en handhaving van de snelheidslimieten willen we de verkeersveiligheid verbeteren. 
We zullen alle verkeersongevallen analyseren om daaruit lessen te trekken en het aantal verkeersongevallen in onze gemeente 
blijvend te verlagen.

CD&V wil de dienstverlening aan de inwoners verbeteren door de aanspreekbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van 
de politie te vergroten. De politie moet nog dichter bij de bevolking komen te staan. Buurtwerking is daarbij heel belangrijk om 
het doorgeven van informatie te verzekeren. 

Een permanente vernieuwing van de ICT-infrastructuur van de politie is een must om mee te zijn met alle evoluties en ook 
cybercriminaliteit te kunnen aanpakken.

CD&V zorgt voor een voldoende capaciteit van de interventieploegen zodat spoedeisende interventies snel beantwoord worden 
en ook niet dringende interventies een gepast gevolg krijgen binnen een redelijke termijn.

Naast de interventie is een goed uitgebouwde lokale recherchedienst een prioriteit. Misdrijven moeten opgehelderd worden en 
daders moeten gevat worden. We werken daarvoor ook samen met de omliggende politiezones.

Met onze burgemeester als voorzitter van het politiecollege en via de gemeenteraadsleden die deel uitmaken van de politieraad 
zorgt CD&V Erpe-Mere er voor dat onze politie doelgericht en professioneel werk maakt van een veilige gemeente.

2 > EEN SOCIALE GEMEENTE 
 MET ONDERSTEUNING VAN ALLE INWONERS
Vanaf 1 januari 2019 zullen de gemeenteraadsleden ook de OCMW-raad vormen. Voor Erpe-Mere zal dit weinig verschil 
maken. Vandaag wordt de sociale dienstverlening reeds via het Sociaal Huis geïntegreerd aangeboden. 

Wij hebben al één secretaris die zowel het personeel van gemeente als OCMW aanstuurt en onze voorzitter van het OCMW is 
vandaag ook schepen van Sociale Zaken en Welzijn en zorgt dus voor een geïntegreerd sociaal beleid. Getuige hiervan zijn de 
acties in het kader van gezonde gemeente, preventie, de welzijnsraad enz.
We zijn dus al een stapje voor en dit laat toe om minder te investeren in structuren en volop in te zetten op ondersteuning van de 
mensen die het nodig hebben. Daarom blijven wij het lokaal sociaal beleid sturen vanuit het Sociaal Huis. 

Met volgende actiepunten willen we dat realiseren:

> Met een doelgericht sociaal welzijnsbeleid wil onze gemeente dicht bij elke inwoner van Erpe-Mere staan. Kinderen, 
gezinnen, langdurig zieken, personen met een handicap, kansarmen, mensen in armoede, senioren, zorgbehoevenden, 
migranten… Iedereen verdient de nodige ondersteuning.

> De mantelzorger krijgt in Erpe-Mere de volle waardering, zowel op financieel als ondersteunend vlak. We zijn immers 
voortrekker in deze materie ten opzichte van de ons omringende gemeenten.

> Het OCMW zet zijn bestaande thuiszorgdiensten verder. Het poetspunt, de bedeling van warme maaltijden, het 
personenalarm en de klusjesdienst zijn manieren om mensen langer thuis te laten wonen. Met CD&V Erpe-Mere willen we 
inzetten op het versterken van deze gewaardeerde diensten.

> Alle mensen met een leefloon krijgen een individuele begeleiding en een contract. Onze maatschappelijk werkers zullen 
die mensen sterk opvolgen. Vooral de begeleiding naar tewerkstelling krijgt de volle aandacht, o.a. via uitvoering van art. 
60 en wijkwerking. Art. 60 geeft de mogelijkheid om mensen aan het werk te zetten tot het moment dat ze terug rechten 
opgebouwd hebben in de sociale zekerheid.

> Met de Minder-Mobielen Centrale, de ophaaldienst voor het sociaal restaurant en het project ‘Mobiel Sociaal Huis’ zal het 
OCMW verder de strijd aangaan tegen de vereenzaming. Deze diensten groeien nog elke dag en wij willen deze met CD&V 
Erpe-Mere dan ook structureel verder uitbouwen.

> Zo wordt er via het project ‘Mobiel Sociaal Huis’ verder aandacht besteed aan de leefomstandigheden en de zorg van de 
inwoners. De +75-jarigen zullen via onze vrijwilligers een geactualiseerde zorggids ter beschikking krijgen. Tevens zullen we 
peilen naar actuele zaken, zoals naar kennis van PC-banking, gebruik elektrische fiets, enz.

> Het Sociaal Huis en de dienst Bevolking van onze gemeente werken samen aan initiatieven voor de integratie van de 
groep mensen met een vreemde nationaliteit. Een goed onthaal is belangrijk. Praktische info over de gemeente- en 
OCMW-werking is noodzakelijk. We kiezen er voor om de nieuwe inwoners goed te informeren over de mogelijkheden die 
er zijn tot het aanleren van het Nederlands. Integratie is broodnodig, maar een goed begeleiding is daarbij noodzakelijk. Zo 
zullen wij ook een traject opzetten tot integratie in het verenigingsleven, de scholen, gemeentelijke activiteiten enz.

> Vanuit het Sociaal Huis blijven we verder inzetten op de samenwerking met de scholen, de lokale sociale organisaties 
zoals Welzijnsschakels Ommekeer en de woonzorgcentra. Dit zijn voor ons betrouwbare en prioritaire partners.

> De samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek en het Sociaal Verhuur Kantoor worden 
versterkt in het lokaal woonoverleg. Zo vinden mensen die het moeilijk hebben ook hun weg op de woonmarkt.

> De strijd tegen (kinder)armoede zal verder opgedreven worden via de samenwerking met onze lokale sociale partners. 
Het project ‘huistaakbegeleiding aan huis’ krijgt alle aandacht en middelen in de nieuwe legislatuur. Kinderen krijgen 
betere kansen inzake onderwijs. Alle beleidsbeslissingen zullen een armoedetoets krijgen. Zo kunnen we steeds de juiste 
acties op het juiste moment opstarten.

> De verruiming van het aanbod van de UiTPAS blijft een doelstelling zodat ook mensen in armoede hun weg vinden naar 
allerlei vormen van ontspanning zoals sport, cultuur en evenementen.
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WIJ FOCUSSEN ONS IN HET PROGRAMMA OP WAT VOOR ONS 
DE BASISOPDRACHTEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR ZIJN:

1 > Zorgen voor een veilige gemeente
2 > Zorgen voor sociale ondersteuning van alle inwoners in een gezonde gemeente
3 > Zorgen voor een warme gemeente met ruimte voor participatie 
4 > Zorgen voor goed onderhouden en veilige wegen en omgeving
5 > Zorgen voor een goede ruimtelijke ordening en betaalbaar wonen
6 > Zorgen voor een ondernemende gemeente
7 > Zorgen voor het klimaat, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving
8 > Zorgen voor gelijke kansen in het onderwijs voor elk kind
9 >> Zorgen voor een betaalbaar beleid en financieel evenwicht
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Erpe-Mere moet ook een ‘Gezonde Gemeente’ zijn! 
CD&V Erpe-Mere wil blijven investeren in preventieve gezondheidsacties. 
Concreet schuiven we volgende beleidsdomeinen naar voor: >> zorg- en welzijnsvoorzieningen
  >> gezonde publieke ruimte
  >> gezonde wijk
  >> gezond wonen
  >> gezondheid en veiligheid 

‘Het Huis van het Kind’ krijgt een centrale plek in onze dienstverlening. Het bestaande aanbod breiden we uit waar het kan: 
cadeaubon geboortepremie, consultaties Kind en Gezin, opvoedingsondersteuning, babbeluurtje, weggeefkast kledij en 
speelgoed… De succesformule van de spelotheek wordt verder uitgebreid via de bibliotheek.

Vanaf januari 2019 gaat het ‘groeipakket’ in voege. Dit is de huidige kinderbijslag in een nieuw kleedje. Het Huis van het Kind zal 
mensen met vragen of problemen hierbij helpen.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) zal het beleid adviseren, zowel over de voor- en naschoolse kinderopvang als voor 
de private opvanginitiatieven. Waar we kunnen en het fiat krijgen van de overheid, zullen wij uitbreiding bepleiten en voorzien.

De onderwijsraad, ‘SOS schulden op school’ en het OCMW blijven constant in overleg. Met CD&V Erpe-Mere nemen we initiatief 
op individueel vlak zodat de kinderen niet het slachtoffer worden van schuldensituaties thuis.

Opleiding naar digitalisering

Tot slot wil CD&V de komende jaren sterk inzetten op de toegankelijkheid en herkenbaarheid van het Sociaal Huis. Je merkt 
immers dat dit huis veel meer is dan het voormalige OCMW. We willen inzetten op het verwijderen van de spreekwoordelijke 
drempels via infomomenten, publicaties enz.

3 > EEN WARME GEMEENTE
 MET RUIMTE VOOR PARTICIPATIE 

Zorgen voor een warme gemeente kan voor CD&V Erpe-Mere alleen maar samen met de vele verenigingen die onze gemeente 
rijk is. Deze bewegingen verenigen mensen en zijn het cement van ons sociaal weefsel.
Jeugd, sport, cultuur, senioren, milieu, kunst, toerisme... Stuk voor stuk belangrijke invalshoeken voor bewegingen waar 
mensen elkaar ontmoeten en waar onze inwoners hun geliefde hobby kunnen beleven samen met gelijkgezinden.
Het is onze eerste taak om deze verenigingen te ondersteunen op inhoudelijk, logistiek en organisatorisch vlak. Onze 
bevoorrechte partners daartoe zijn de gemeentelijke adviesraden die de diverse afgevaardigden rond de tafel brengen.
CD&V Erpe-Mere engageert zich, om binnen de financiële en praktische mogelijkheden, elk advies te volgen en zo niet onze 
beslissing te motiveren. Dit is participatie ten top. We maken een communicatieplan op om alle verenigingen voldoende en 
accuraat in te lichten over het gevoerde beleid.

JEUGD

Op advies van de jeugdraad, stelt CD&V Erpe-Mere de volgende concrete acties voor:

> Voltooien centra voor jeugdbewegingen. Als we de ingeslagen weg verder bewandelen, heeft iedere jeugdbeweging in de 
nabije toekomst een mooi en veilig onderkomen. We pakken ook de omgeving aan en checken de bestaande infrastructuur 
op veiligheid en beheersbaarheid.

> We zoeken samen met de jeugdraad naar bijkomende initiatieven en ruimte voor de ongebonden jeugd.
> We willen de jeugdraad nog versterken en een eigen programmatie laten uitwerken.
> We werken een nieuw subsidiereglement uit op vraag van de jeugdraad.
> We werken een definitieve energieregeling uit samen met de jeugdraad met oog voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.
> We maken een communicatieplan op voor de diverse bewegingen.

> We zetten verder in op kampen, speelplein, grabbelpas, jeugdatelier, Fablab... Deze hebben hun waarde al meer dan bewezen.
> We optimaliseren de samenwerking met het jeugdhuis. We zetten een traject op waarin de jeugdconsulent een 

begeleidende taak opneemt om samen met de beroepskrachten het jeugdhuis terug op de kaart te zetten in Erpe-Mere. 
> We zorgen voor een natuurlijk speelbos.
> De eigen gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang Pimboli heeft zijn plaats gevonden op de site Steenstraat te Mere. 

Dit wordt de centrale plaats voor de grabbelpas, speelpleinwerking, sport- en spelkampen, atelier voor woord en kunst.
> We voorzien uitbreiding op de piekmomenten zodat ieder kind op een leuke veilige en verantwoorde manier opgevangen 

kan worden.

SPORT

> We investeren verder in infrastructuur zodat sporters aangenaam en veilig kunnen sporten.
> We zetten verder in op gediplomeerde trainers via gerichte acties in samenwerking met de clubs en de sportraad.
> We ondersteunen het voorstel tot fusie van de voetbalploegen en zorgen binnen onze mogelijkheden voor de nodige 

infrastructuur.
> We ondersteunen de sportraad en blijven hun initiatieven zoals de scholencross ondersteunen.
> We zetten in op het ‘in beweging’ krijgen van mensen in kader van een gezonde gemeente.
> We stimuleren de combinatie van kinderen afzetten en zelf sporten, bijvoorbeeld met de Finse piste op Steenberg.

CULTUUR

De grote uitdaging voor het cultuurbeleid is de organisatie en uitbating van het nieuwe Cultuurhuis. Begin 2020 zal dit 
schitterende gebouw geopend worden. Het Cultuurhuis moet echter tot leven komen. Het biedt ons kansen om mensen samen 
te brengen en dat is belangrijk.

> We verhuizen met de dienst Cultuur naar de kantoren die voorzien zijn, zodat er altijd iemand aanwezig is.
> We voorzien dat de kunstacademie verhuist naar de aangepaste lokalen.
> We voorzien een eigen (beperkte) programmatie.
> We stimuleren lokale verenigingen en externe groepen om activiteiten te organiseren. 
> We nodigen bedrijven, scholen en dergelijke uit om veelvuldig gebruik te maken van dit schitterend complex.
> We maken er een warme ontmoetingsplaats van met een persoonlijk onthaal.

Cultuur is uiteraard meer dan dat. Het goede bewaren en versterken blijft even belangrijk.
> Cultuurraad versterken
> Nieuw subsidiereglement uitwerken
> Uitleendienst verruimen
> Evenementenloket bestendigen
> Podium geven aan jong talent
> Kunstcommissie, Kladder, Atelier EM, erkende kunstacademie ruimte geven om te groeien 
 zodat jonge kunstenaars hun talenten kunnen ontwikkelen. 

SENIOREN 

Senioren zijn volwaardige inwoners van onze gemeente. CD&V Erpe-Mere doet graag een beroep op hun kennis en ervaring en 
apprecieert hun inzet in het verenigingsleven en als vrijwilliger in bvb. de rust- en verzorgingsinstellingen in onze gemeente. 
Voor onze senioren willen we zorgen voor: 

> een veilige gemeente
> degelijke voetpaden
> een verkeersveilige weginrichting
> beschikbaar openbaar vervoer
> toegankelijke publieke voorzieningen
> voldoende betaalbare woningen 
> een aangepast sport- , vormings- en ontspanningsaanbod
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Het Sociaal Huis zorgt voor een kwaliteitsvol aanbod aan diensten zodat mensen zo lang ze kunnen in hun vertrouwde 
woning blijven wonen. We betrekken senioren ook bij het gemeentelijk beleid via de seniorenraad en de ondersteuning van de 
seniorenvereniging. CD&V wil niemand in eenzaamheid achter laten. Daarom willen we samen met de seniorenverenigingen en 
het Sociaal Huis initiatieven nemen om mensen uit de eenzaamheid te halen.

TOERISME

We beschikken vandaag over een raad voor Toerisme. Binnen deze raad werden reeds heel wat initiatieven genomen. Een 
tiental wandelingen werden klaargemaakt voor iedere inwoner. CD&V Erpe-Mere wil er voor zorgen dat deze wandelingen ook 
bewegwijzerd zijn, zodat ze nog beter gebruikt worden, ook door niet-inwoners van onze gemeente.

Onze uitdagingen:
> Samen met de molencommissie ons molenpatrimonium écht op de kaart zetten.
> Ons wandelnetwerk promoten
> Ons fietsnetwerk promoten
> Samenwerking stimuleren met horeca, ondernemers, B&B’s, streekproducten. 
> Verder leuke zaken uitwerken met diverse partners zoals Heemkundige Kring.

In het kader van onze inzet naar toerisme en sport, en rekening houdend met het feit dat Erpe-Mere toch een aanzienlijk aantal 
ruiters heeft, wil CD&V Erpe-Mere dat de gemeente deelneemt aan het project ‘Oost-Vlaanderen in galop’. Dit houdt in dat een 
overzicht wordt gemaakt van ruiterroutes in Erpe-Mere en dat deze gepromoot worden.

BIBLIOTHEEK

Onze bibliotheek is niet zomaar een plaats om boeken te ontlenen. Het is echt een ontmoetingsplaats geworden met een schat 
aan informatie. CD&V Erpe-Mere kiest er voor om de taak van de ‘Bib’ nog breder te zien in de toekomst:

> Opzetten van een permanente reeks van lezingen, al dan niet samen met andere diensten
> Een nog bredere collectie aanleggen met oog voor vernieuwing en nieuwe trends
> Allerlei lessen informatica, social media enz. samen met onderwijs
> Een uitbreiding van de spelotheek
> Diverse opleidingen dicht bij huis en laagdrempelig

FEESTELIJKHEDEN

Buurtfeesten, kermissen, zomerconcerten, vernieuwende activiteiten… Je kan er in onze gemeente niet meer naast kijken. 
Meer en meer mensen verenigen zich om in hun buurt of wijk de sociale cohesie terug aan te zwengelen. CD&V Erpe-Mere juicht 
dit van harte toe en kiest er voor om deze initiatieven te ondersteunen en te stimuleren. Wij waarderen de kermissen op en laten 
daarnaast allerlei initiatieven hun plaats zoeken en vinden.

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

De wereld is op korte tijd een dorp geworden. Met het vliegtuig reizen we in enkele uren naar de andere kant van de planeet en 
met het internet doen we er slechts enkele seconden over. 

Als de wereld een dorp is geworden, is net dat dorp van groot belang. Het gemeentelijk niveau is op heel veel domeinen betrokken 
partij. Denken we maar aan de Klimaatdoelstellingen, de algemene Noord-Zuid verhoudingen. Ook bij CD&V zijn we ons daar 
bewust van. Erpe-Mere stopt niet aan de gemeentegrenzen…

In 2014 werd de GROS opgericht, de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Deze adviesraad overkoepelt 
het Noord-Zuid beleid in Erpe-Mere en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken organisaties en een aantal 
geïnteresseerde burgers. Zij zijn door hun ervaring op het veld een belangrijke informatiebron in onder meer de subsidiëring van 
de organisaties ter plaatse, vaak met een directe link naar inwoner van Erpe-Merenaar.

CD&V kiest er voor om actief samen te werken met de 11 Groep Erpe-Mere en de Fairtradegedachte verder actief te promoten 
door het halen van het Fair Trade Label.

4 > AANGENAME EN VEILIGE WEGEN EN OMGEVING
CD&V Erpe-Mere wil blijven werken aan een kwaliteitsvolle publieke ruimte:

> We actualiseren het mobiliteitsplan van de gemeente en gebruiken het als leidraad voor toekomstige beleidsbeslissingen en 
infrastructuurwerken. Uitgangspunt daarbij is een veilige ruimte voor voetgangers en fietsen, geen sluipverkeer in woonkernen 
en een vlotte doorstroming op alle verbindingswegen. 

> We hanteren daarbij het STOP-principe (voorrang voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en dan het persoonlijk 
gemotoriseerd vervoer). We nemen daarom ook een actieve rol op in de vervoersregioraad.

> We blijven investeren in nieuwe voetpaden en onderhouden de bestaande. Daarbij besteden we de nodige aandacht aan 
toegankelijkheid voor minder mobiele mensen.

> We werken mee aan bovenlokale fietspaden die zullen zorgen voor een vlotte en veilige verbinding tussen enerzijds Zottegem 
en Aalst en anderzijds Burst en Denderleeuw.

> We bouwen ons eigen Lokaal Fietspadennetwerk verder uit in overleg met de nieuw opgerichte Fietsersbond van Erpe-Mere.
> Verkeersveilige inrichting van wegen en kruispunten moet weggebruikers aanzetten om de snelheidsregels te respecteren. 

Het accentueren en verhogen van kruispunten is daarbij een nuttig instrument.
> Verouderde betonwegen worden systematisch vernieuwd om zo trillingen en geluidshinder in aanpalende woningen te 

voorkomen.
> We vervangen de oude openbare verlichtingstoestellen door nieuwe energiezuinige LED verlichtingstoestellen.
> We zetten in op minder wagens in onze gemeente en richten mobipunten in waar mensen gebruik kunnen maken van 

deelfietsen of deelwagens.
> Onze gemeente is koploper inzake waterzuivering. Meer dan 95% van de huizen zijn aangesloten op een 

waterzuiveringsinstallatie. We pakken ook de laatste overgebleven clusters aan om alle afvalwater naar een zuiveringsstation 
te leiden of via individuele behandeling van afvalwater te zuiveren. 

> We willen beekvalleien ontsluiten tot aangename natuurlijke fiets- en wandelroutes. 
> We blijven de trage wegen verder uitbouwen en onderhouden.
> Waterbeheersing: de voorbije jaren werd onder impuls van het bestuur en in samenwerking met de provincie en Aquafin 

verder gewerkt aan nieuwe wachtbekkens om water te bufferen en wateroverlast te voorkomen. Bij alle nieuwe wegenwerken 
wordt aandacht besteed aan infiltratie en vertraagde afvoer van regenwater naar grachten en beken.

> We nemen initiatieven om de twee erkende natuurgebieden in onze gemeente te beschermen: de Dotter aan de grens met 
Haaltert en de Honegem aan de grens met Aalst en Lede.

> Domein Steenberg moet voor ons een centrum voor dienstverlening, sport, ontspanning en natuur zijn. Aan een ontwerper 
is opdracht gegeven om een plan te maken om van Steenberg het kloppend hart van onze gemeente te maken.

> We hebben respect voor onze monumenten, kerkgebouwen en kapelletjes. Samen met vele vrijwilligers houden we ons 
erfgoed in ere. 
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5 > EEN GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING 
 EN BETAALBARE WOONGELEGENHEID
CD&V Erpe-Mere kiest voor een gemeente waar er ruimte is om te wonen, te werken en zich te ontspannen. Dit kan enkel als een 
evenwichtig beleid wordt gevoerd dat het gebruik van de beschikbare ruimte voor deze verschillende functies mogelijk maakt. 

Daarenboven moeten we ook de open ruimte en onze natuur koesteren. Voor onze landbouwers, om er te wandelen of te 
fietsen, maar ook om natuur gewoon natuur te laten zijn. Uitgangspunt daarbij is het behoud van het eigen karakter van onze 
acht dorpen.

CD&V kiest voor kwaliteitsvol wonen tegen een betaalbare prijs. Daarom waken wij erover dat er in onze gemeente een 
voldoende gedifferentieerd aanbod is van grotere én kleinere woongelegenheden. We promoten daarbij het wonen in de huidige 
kerngebieden en bebouwde zones. 

Zo kunnen bv. vergunning en conformiteitsattest best aan elkaar gekoppeld worden. We zetten verder ook in op de bestrijding 
van leegstand, zodat we niet alleen toekomstige verloedering tegengaan, maar ook de beschikbaarheid van woningen verhogen.

Erpe-Mere wil ook in de toekomst sociaal wonen versterken. We kiezen daarbij exclusief voor een sociale mix tussen sociale en 
niet-sociale bewoning. We moedigen de sociale huisvestingsmaatschappijen aan om inbreidingsprojecten op te zetten. Ook 
trachten we de werking van het sociaal verhuurkantoor beter onder de aandacht te brengen en te stimuleren. 

Erpe-Mere is zeer in trek als woongemeente, maar we mogen nog steeds trots zijn op het vele groen in onze gemeente. CD&V 
Erpe-Mere wil deze open ruimte bewaren én opwaarderen. Zo willen wij voldoende ruimte voorzien voor landbouw én de 
natuurgebieden die onze gemeente rijk is verder ontwikkelen als groene trekpleisters en rustpunten in onze gemeente. Zo 
wil CD&V Erpe-Mere ook de Molenbekenvalleien ontwikkelen voor recreatie en natuurbeleving. Het spreekt voor zich dat 
we het ontwikkelen van de open ruimtes en natuurgebieden willen doen in samenwerking met de gemeentelijke Milieuraad, 
Natuurpunt, wandelclubs, verenigingen e.d.

Naast Steenberg kiezen we voor gemeenschappelijke open ruimtes en voor meer centrale ontmoetingsplaatsen, in het 
bijzonder in de drukst bevolkte dorpskernen. Voor het onderhoud van deze groene ruimtes, pleintjes, plantsoenen enz. willen 
we maximaal inzetten op vrijwilligers. Niet alleen zijn zij vaak veel nabijer (en dus ook sneller ter plaatse als er zich een probleem 
voordoet), bovendien zorgt dit eigenaarschap van de buurt voor een hoger verantwoordelijkheidsgevoel en dus voor een 
duurzamer onderhoud.

De strijd tegen zwerfvuil blijft een prioriteit. We willen met CD&V Erpe-Mere in de eerste plaats de inwoners én bezoekers van 
onze gemeente sensibiliseren en zo het achterlaten van zwerfvuil vermijden. Samen met de verenigingen zetten we verder in op 
preventie, onder meer via opruimacties. Tot slot zullen we via mobiele camera’s, GAS-boetes en andere vormen van bestraffing 
ook repressief optreden wanneer mensen zwerfvuil achterlaten. Dit werkt immers ontradend en we moeten vermijden dat 
luikstorters ervan uitgaan dat de gemeente hun vuil wel kosteloos en straffeloos zal opruimen.

6 > EEN ONDERNEMENDE GEMEENTE
Lokaal ondernemerschap en lokale tewerkstelling is belangrijk voor CD&V Erpe-Mere. 
Daarom willen we een ambtenaar aanstellen als uniek aanspreekpunt voor zelfstandigen en ondernemers in de gemeente.

Deze ambtenaar zal dan instaan voor: > ondersteuning bij de zoektocht naar geschikte locaties 
 > ondersteuning bij (jonge) starters
 > ondersteuning bij vergunningenbeleid ...

CD&V Erpe-Mere wil de bestaande industriezones en KMO-zones optimaal benutten door leegstand aan te pakken. Jonge 
ondernemers die een zaak willen opstarten moeten immers zo veel mogelijk de geschikte ruimte vinden in de eigen gemeente.

We organiseren jaarlijks op het gemeentehuis een ontmoetingsmoment met de lokale ondernemers en mensen met een vrij 
beroep. Zo creëren wij de gelegenheid om hun eventuele bekommernissen te delen met het gemeentebestuur en kan het 
bestuur er op gepaste wijze op inspelen.
We besteden bijzondere aandacht aan de lokale handel in onze dorpen. We willen een doorlichting doen van de handelszaken in 
onze gemeente en een plan uitwerken om handel en horeca in de dorpscentra te bewaren en te versterken. We werken hiervoor 
verder samen met de lokale UNIZO-afdeling.  

De horecazaken in de gemeente zijn één van onze bevoorrechte partners om de toeristische ontwikkeling van de gemeente 
verder uit te werken.

Ook onze landbouwers zijn zelfstandige ondernemers. Zij zorgen voor ons voedsel en onderhouden ons landschap. Bij onze 
realisatie van trage wegen houden we rekening met hun professionele verplaatsingen. We behouden de subsidiereglementen 
voor groenbemesters en stimuleren het goed nabuurschap wanneer ze de velden moeten bewerken. We zorgen ook voor een 
subsidiereglement om grondontledingen te stimuleren en zo landbouwers te ondersteunen bij oordeelkundige bemesting.

Verder wil CD&V Erpe-Mere de lokale kleinhandel verder promoten en de zogenaamde korte keten ondersteunen. Zo willen we 
landbouwers steunen die hun producten in dit kader meer willen commercialiseren. 

Zwerfvuil is een echte plaag in weiden en akkers. Om dit een halt toe te roepen, zetten we in op repressief optreden tegen 
gevatte vervuilers, sensibiliseringsacties en opruimacties.

We vinden het bijzonder belangrijk dat ook jonge mensen gestimuleerd worden tot ondernemerschap. Daarom investeren wij 
verder in het Fablab en hun zomerkampen, ondernemerskampen voor jongeren enz.

Om het lokale ondernemen en werken in eigen gemeente verder te stimuleren, kijken we ook uit naar bijkomende ruimte voor 
plaatselijke kleine en middelgrote ondernemingen. Dit doen we in de eerste plaats door bestaande KMO-zones optimaal te 
benutten, eerder dan in of nabij woonkernen extra ruimte te voorzien. Waar een uitbreiding op de beschikbare gronden zich 
opdringt, houden we maximaal rekening met mobiliteit, bereikbaarheid, hinder enz.  Ook de lokale verankering van de KMO’s is 
voor ons belangrijk. 

7 > KLIMAAT, DUURZAAMHEID, GEZONDHEID & 
DIERENWELZIJN

Bijna iedereen is er zich vandaag van bewust: we moeten zorg dragen voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis, zodat de 
volgende generaties het even goed zouden hebben als wij.

Recente wetenschappelijke studies (o.a. airbezen) hebben aangetoond dat mobiliteit, energie, wonen, consumeren direct 
invloed hebben op ons milieu. Onze levenswijze heeft dus zware gevolgen voor de huidige en volgende generaties.

Ook als gemeente hebben we de taak om afspraken op wereldvlak te helpen verwezenlijken. Dit start met bewustmaking 
van onze bevolking, maar ook door als lokaal bestuur concrete acties te nemen. We kunnen bijvoorbeeld meewerken aan de 
vermindering van CO2-uitstoot en fijn stof en aan het duurzaam omgaan met materialen en grondstoffen om onze directe 
leefomgeving te verbeteren.
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CD&V Erpe-Mere kiest er voor om het burgemeestersconvenant maximaal uit te voeren. 
Dit is een engagement voor het klimaat die ook door onze burgemeester met de steun van de gemeenteraad is ondertekend. 
Volgende zaken worden daarin naar voor geschoven:

> Hernieuwbare energie promoten.
> Zonnepanelen ook op openbare gebouwen plaatsen.
> Promoten en stimuleren van het bouwen van energie-neutrale woningen en isoleren van bestaande woningen. 
> Energiezuinige straatverlichting en verlichting in openbare gebouwen. 
> Adviseren en informeren rond energetische renovaties door onder meer aanbieden van onafhankelijk advies.
> Verdere uitbouw van trage wegen onder meer naar alle scholen en Steenberg.
> Verdere uitbouw van het fietsnetwerk en wandelpaden zodat er een milieuvriendelijk alternatief is voor de auto.
> Voorrang voor zwakke weggebruikers aan scholen en in de dorpskernen.
> Promotie van elektrische fietsen via plaatselijke handelaars.
> Het wagenpark van de gemeente geleidelijk aanpassen naar milieuvriendelijke voertuigen, met laadpunten voor 

elektrische voertuigen.
> Mobipunten organiseren. Deelfietsen voorzien op strategische plaatsen. 
> Privédelen van fietsen en wagens stimuleren en ondersteunen.
> Restafval zoveel mogelijk beperken en zwerfvuil bestrijden. Groepsaankoop kippen ter verwerking van restafval, 

composteren promoten.
> Open ruimten maximaal behouden.
> Verder uitbreiden geboortebos.
> Kleine landschapselementen inrichten als extra groene ruimte.
> Promoten, informeren en delen van kennis rond eigen (groente)tuinen; opzetten van een collectieve compostbak.
> Promoten en bekendmaken van bestaande en stimuleren van nieuwe initiatieven met betrekking tot duurzaam 

consumeren (De Loods, Repair Cafés, Fablab, afvalvrije winkels, tweedehandsinitiatieven, uitleendiensten, ruilsystemen vb. 
baby-materiaalruilkast aan het Huis van het Kind, kringwinkel, pop-up, e.a.). Scholen zijn hierbij onze bevoorrechte partners.

> Stimuleren van lokale voeding en producten, winkels met streekproducten.
> Promoten van buurtwinkels en verpakkingsarme winkels.
> Stimuleren van duurzaam ondernemerschap via scholen, vb. via miniondernemingen 
> Aandacht voor en promotie van duurzame producten en fairtrade.

Het is een boeiende uitdaging om via de lokale politiek actie te ondernemen en zo écht het verschil te maken! 

Duurzaam in de wereld staan betekent voor CD&V Erpe-Mere ook respect voor de dieren. We zorgen er voor dat er binnen de 
politie opgeleide inspecteurs zijn die bij dierenverwaarlozing correct kunnen optreden. Daarvoor werken we ook samen met de 
dierenartsen in onze gemeente en met het dierenasiel dat financiële steun ontvangt. We maken een kattenplan en vermijden zo 
dat verwilderde katten schade aanrichten aan de inheemse fauna.

8 > GELIJKE KANSEN IN HET ONDERWIJS 
 VOOR ELK KIND
In Erpe-Mere hebben wij een zeer rijk onderwijsaanbod. Gemeentelijk, gemeenschapsonderwijs en vrij onderwijs. Elke school 
met zijn eigenheid, pedagogisch project en toppersoneel. Sinds vier jaar hebben we in onze gemeente een Onderwijsraad. Elke 
maand komen wij samen met alle directies om gezamenlijke projecten op poten te zetten.

CD&V Erpe-Mere gaat voor: > Gelijklopende voor- en naschoolse opvang voor ieder kind
 > Informatieavonden voor ouders en grootouders
 > Verder uitwerken van verkeersveilige en verkeersarme schoolomgeving
 > Degelijk leerlingenvervoer
 > Ondersteuning van alle netten

Zo kan iedere ouder vrij kiezen naar welke school hij/zij zijn kind stuurt, zonder het kind te benadelen of te 
bevoordelen. ‘Gelijke kansen’ in onderwijs is een basisrecht.

KUNSTONDERWIJS
Sinds vorig schooljaar hebben wij ook erkend kunstonderwijs in onze gemeentelijke academie opgezet, samen met de 
gemeente Lede. We groeien verder. Daarom is het noodzakelijk dat we:

> Verder inzetten op groei. Zo kunnen jonge mensen kunstenaar worden in eigen gemeente.
> Naast woord en muziek ook beeld kunnen aanbieden.
> De nodige infrastructuur voorzien.
> Inzetten op het aantrekken van jonge mensen uit kansarme gezinnen. Iedereen heeft ook recht op kunstonderwijs om zijn/

haar talenten te ontwikkelen.

9 > EEN BETAALBAAR BELEID 
 EN EEN FINANCIEEL EVENWICHT
Een goed beleid start met een toegankelijke en klantvriendelijke administratie die ook goed communiceert, zowel proactief als 
in antwoord op gestelde vragen. 

Een communicatie-ambtenaar zorgt voor een overzichtelijke website met actuele en relevante algemene informatie en 
daarnaast een e-loket waar documenten en aanvragen ingediend en beantwoord kunnen worden. 

Het uitvoeren van dit programma zal heel wat inspanningen vergen. Niet alleen op vlak van personeel en logistiek maar ook 
financieel. Als CD&V Erpe-Mere maken we ons echter sterk dat dit alles perfect kan binnen het huidig financieel kader.

Vandaag zitten de belastingtarieven in Erpe-Mere ruim onder het Vlaamse gemiddelde; onze schuld per inwoner ligt zelfs de 
helft lager dan het Vlaams gemiddelde. En op CD&V Erpe-Mere kan je rekenen  om dit zo te houden.

Het zal van ons bestuur enige creativiteit vragen. We zien echter veel heil in samenwerkingsverbanden met buurgemeenten met 
gemeenschappelijke noden. We behaalden reeds goede resultaten door samen te werken rond het ‘Mobiel Sociaal huis’, de 
kunstacademie enz.

Voor iets grotere projecten en/of opdrachten maken we gebruik van de diensten van de intercommunales. Zo wordt het 
Cultuurhuis gebouwd in samenwerking met Solva, werken we met ILVA samen voor de huisvuilophaling en met Denderstreek 
voor sociale huisvesting.

Deze werkwijze biedt volop mogelijkheden om gebruik te maken van knowhow van de intercommunales en zo te besparen op 
de overheadkosten.

Goed besturen is immers ook het vermijden van grote avonturen! DAT IS VOOR ONS DE WEG VOORUIT!
Met CD&V Erpe-Mere bouwen we verder aan een gemeente waar het goed is om te wonen en te leven.
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Je stemt geldig door één of meer bolletjes in te kleuren 
voor de naam van de kandidaten op de CD&V-lijst

V.u. Raf Suys, Magerstraat 88, 9420 Erpe-Mere.
Verkiezingsdrukwerk - Draag zorg voor de natuur - Niet op openbare weg gooien - Sorteer bij het papier.

WWW.ERPE-MERE.CDENV.BE

Phaedra VAN KEYMOLEN
Joop VERZELE
Frederik MEULEWAETER
Anja BEECKMAN
Kathleen HUTSEBAUT
Veerle MERTENS
Cynthia BRAEMS
Jan FOULON
Robrecht BOTHUYNE
Eddy COUCKUYT
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WE KIEZEN 14 OKTOBER 
EEN NIEUWE GEMEENTERAAD 
MAAR OOK EEN NIEUWE 
PROVINCIERAAD
Ook hiervoor vragen we uw stem voor de 
CD&V lijst en onze kandidaten.
Een stem op de CD&V-lijst voor de provincie is 
ook een stem voor Erpe-Mere.

Onze kandidaten van CD&V Erpe-Mere:
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