Nieuw HOUTEM
De regenboogpartij van en voor groot Houtem!
Onze ideeën voor de toekomst.

Lijstnummer 7

Dank!
Wij danken Sofie Boeykens, Ary Van den Bossche, Marie-Christine
Rottiers, Daan Piens en Kathelijne De Clercq voor hun werk bij
Nieuw Houtem en hun belangenloze inzet voor de gemeente. Om
diverse redenen nemen zij afscheid van de actieve politiek. Zij blijven
met hun hart bij Nieuw Houtem, en hun wijze raad zal ons altijd
welkom zijn. Wij betreuren tijdens de voorbije bestuursperiode
het overlijden van Eric Van den Driessche en Annie Neuten, twee
Vlierzeelse steunpilaren van onze partij.

Beste lezer,
Op 14 oktober trekken wij allen naar de stembus. U leest nu de programmabrochure van Nieuw Houtem. We hopen dat deze u
definitief kan overtuigen om ons uw stem te geven. Onze gemeente verdient het goed bestuurd te worden en we denken dat wij
daarvoor het geschikte programma én de geschikte mensen hebben.
Vierentwintig jaar meebesturen leverde ons een pak ervaring op. Door sterk werk werden wij een sterk merk! Door de constante
verjonging binnen de partij kunnen we ons ook blijvend NIEUW noemen. Niet nieuw zijn onze basisprincipes: een regenboogpartij
op maat van de gemeente, een gedreven partij die de samenstelling van de bevolking weerspiegelt, een positieve partij die de
gelijkberechtiging van iedereen voor ogen houdt.
Om dit programma te schrijven hebben we veel geluisterd naar de bevolking. In persoonlijke contacten en voorstellen, in adviesraden,
vanuit het middenveld. We kregen ook voorstellen van de Fietsersbond, Unizo, de Seniorenraad, de Gezinsbond, de Vereniging van
Vlaamse Jeugddiensten. Opbouwende voorstellen die niet steeds zonder tegenstelling zijn, en waar het gemeentebestuur keuzes
moet maken.
Wij zijn ervan overtuigd dat we de mensen en de ervaring hebben om er het beste van te maken. Doet u dat ook op 14 oktober?

Stem dan op ZEVEN!
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De
socio-economische cirkel

Identiteit

Alles begint en eindigt uiteindelijk bij jonge gezinnen
met kinderen. Wanneer deze ook kiezen voor het
plaatselijk onderwijs, ontstaat er een cirkelbeweging
die zijn vruchten afwerpt. Ouders leren elkaar kennen
aan de schoolpoort en maken gebruik van de lokale
handel: men gaat hier plaatselijk naar de bakker, de
bank, de garagist en benutten hier zovele andere
faciliteiten. Senioren die zich verzamelen rond een
bereikbaar centrum, vormen het sluitstuk van dit
beleid.

Vanuit alle deelgemeenten is men aangewezen
op het centrum om de nodige aankopen
te doen, zich te ontspannen, aan sport- en
cultuurbeleving te doen. Dus dat centrum
moet maximaal ontvangend worden ingericht
en de wegen daar naartoe zo veilig mogelijk!

Algemeen beleid
Een visie op de toekomst is de eerste vereiste voor een
beleidspartij. En een bestuur heeft kritiek en oppositie nodig
om goed te blijven presteren. Maar voor de oppositie is het
natuurlijk veel eenvoudiger om bepaalde verbeterpunten in het
beleid aan te halen en daar op te hameren dan om een coherente
toekomstvisie naar voor te brengen.
Ons beleid is gebaseerd op een aantal basisprincipes:

De
bereikbaarheid

De enige studie in Vlaanderen over de
leefbaarheid van plattelandsdorpen waarin
werd onderzocht welke dorpen leefbaar
bleven en waarom, duidde het bezitten van
een eigen identiteit aan als voornaamste
factor. Daarom hebben we zoveel middelen
ingezet op het bewaren én promoten van onze
gemeente Sint-Lievens-Houtem als specifiek
dorp met eigen mogelijkheden. Ons groot
hernieuwd Marktplein is ons visitekaartje.

En de komende zes jaar?
In deze programmabrochure kan u onze
visie ontdekken omtrent alle facetten die de
toekomst van onze gemeente zullen bepalen.
Het halen van de klimaatdoelstellingen, veiliger verkeer voor alle weggebruikers, minder hinder door het bedwingen van sluikstorten, betere
woningen voor iedereen…
Participatie van de bevolking inzake toekomstgerichte projecten werd reeds opgestart inzake het klimaatplan, de verkeersveiligheid, de
herbestemming van kerken, en wellicht volgen steeds meer onderwerpen.
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Wij willen op basis van onze ervaring en onze kennis van het terrein graag met u deze uitdagende wegen opgaan!
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Wat we de komende 6 jaar plannen
De bestaande adviesraden moeten op structurele basis kunnen verder
werken, gezien ze worden aangeduid door het middenveld om het totale beleid
of specifieke deelaspecten ervan te adviseren.

Dienstverlening aan
en een luisterend oor voor de bevolking!
Wat we al doen
Onze gemeentelijke diensten scoren hoog in de enquêtes over
gemeentelijke dienstverlening. Onze medewerkers gaan uit van het
principe: waar we kunnen helpen, moet dat gebeuren.
We hebben meerdere gemeentelijke infokanalen: de maandelijkse
Infokrant, het wekelijks kort Panobericht, regelmatige persberichten,
de wekelijkse e-nieuwsbrief, berichten via Twitter en Facebook en de
binnenkort vernieuwde website.
In omgekeerde richting hebben we een Meldpunt waar onze inwoners
zowel online, telefonisch, als aan het loket meldingen, klachten of
suggesties kunnen doorgegeven, en waarop zo snel en zo goed
mogelijk wordt gereageerd door onze diensten.
Een gemeente op mensenmaat met leefbare buurten begint bij de
betrokkenheid van de Houtemnaren bij hun omgeving en hun wijk.
Het is daarom belangrijk de Houtemnaren een stem te geven in de
ontwikkeling en de veranderingen in hun woonwijk.
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Dat kan het best door participatie van onderuit te stimuleren en
daarbij ook partners in de samenleving te zoeken (buurtgroepen, het
lokale middenveld , …) die mee willen werken aan het op papier zetten
en realiseren van nieuwe toekomstplannen.

Daarnaast moeten participatietrajecten mogelijk zijn rondom bepaalde
thema’s, al dan niet wijkgebonden. In de vorige bestuursperiode hadden we
al een traject rondom Kruispunten om te ontmoeten, en de klimaattafels.
Hierbij deden we heel wat ervaring op. Nu staat al een participatietraject op
stapel rond mobiliteit voor scholen én buurten. Er zal er op heel korte termijn
zeker één komen rond de herbestemming van kerkgebouwen. Ook rond het
klimaatplan plannen wij een participatietraject.
Gemeenteraad, adviesraden en participatieorganen rond centrale thema’s of
specifieke wijkgebonden thema’s moeten hun plaats in het debat vinden en
krijgen, met het belang van alle Houtemnaren als grondtoon.

Wat inspraak en participatie betreft, gebruiken wij de gemeentelijke
adviesraden voor ruimtelijke ordening, de cultuurraad, de jeugdraad,
de seniorenraad, de sportraad, de milieu- en natuurraad, de
verkeersraad, het overleg buitenschoolse kinderopvang, de raad voor
lokale economie en de commissie voor openbare markten, naast het
gemeentelijk beheersorgaan van de bibliotheek en het cultuurcentrum.
De meeste van deze adviesraden hebben regelmatige vergaderingen
omdat er steeds nieuwe dossiers op tafel liggen. Andere, zoals de
verkeersraad, komen maar samen bij grotere projecten zoals de
aanleg van nieuwe wegen of het invoeren van snelheidszones.
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Wat de voorbije zes jaar werd gerealiseerd
Wij vernieuwden de voorbije jaren de binnenkoer én
het speelplein voor onze buitenschoolse kinderopvang
in Letterhoutem.
Voor de Chiro werd een bergruimte bijgebouwd.

Wij hebben een speelbos aangelegd en de speelpleintjes
in de deelgemeenten uitgebreid.
Wij hebben de toiletblok van onze gemeenteschool in
Vlierzele vernieuwd en in Zonnegem een kleuterklas
bijgebouwd.

Jeugd is toekomst!
Ons vast kwalitatief aanbod voor
de jeugd blijft gewaarborgd
Workshops voor de jeugd, activiteiten in de sportdienst en de cultuurdienst,
naschoolse activiteiten in de academies voor woord en muziek en de
tekenacademie, alternatieve kunstbeoefening in de Kreazolder en het
Muziekcentrum, uitstappen, Halloweenzoektochten, speelpleinwerking,
Bib-activiteiten, speciale voorstellingen CC De Fabriek, speelpleintjes,
buitenschoolse kinderopvang, …

Plannen voor de komende 6 jaar
Alle kinderopvanginitiatieven wensen we met een subsidie te
ondersteunen, zodat de kwaliteit én het aanbod gegarandeerd blijft.
Wij willen al lang een skatepark inplanten voor de Houtemse jeugd en
hebben nu eindelijk daarvoor een ideale locatie gevonden bij de verbouwing
en uitbreiding van de ‘koer’ van de ‘Fabriek’.
Het aanbod van workshops, uitstappen en andere jeugdactiviteiten
wordt uitgebreid en de deelnemerscapaciteit verhoogd.
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Grote realisaties gedurende de voorbije zes jaar
Totale aanleg van een nieuw gescheiden
rioleringsstelsel in heel de deelgemeente Zonnegem,
mét nieuwe aanleg van alle straten en een klassevolle
herinrichting van het dorpscentrum.

En natuurlijk: ons Marktplein, aangelegd als verblijfsplein
met aangename wandel- en verblijfstrajecten, een
zomerse speelfontein en een multifunctionele Markthal, en
voor langparkeerders een parking in de directe omgeving
Hofkouter.

Totale aanleg van een nieuw gescheiden
rioleringsstelsel in Morelgem. Waar er vroeger gewoon
een tweevaksbetonweg lag, werd deze met steun van
de Ruilverkaveling omgetoverd tot een landelijke weg
met ‘groene’ aanplantingsstroken én voetpaden.

Openbare werken
Ons vast aanbod
Uiteraard onderhouden we de bestaande wegen zo goed mogelijk.
Wij doen dit op basis van meldingen via het Meldpunt, en op basis van
een jaarlijkse check-up van al onze wegen. Hierbij gaat het om het
aanbrengen van nieuwe asfaltlagen, herstellingen van voetpaden,
pleintjes, verzakkingen, aanpassen verkeersplateaus… De bermen
worden sinds 2 jaar aangepakt door een gespecialiseerde firma,
en dat loont: de bermen worden rijker en mooier. Via de daarvoor
vastgelegde budgetten investeerden we de voorbije zes jaar in alle
deelgemeenten in bijna alle straten.
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De aansluiting van Zonnegem op
de nieuw aan te leggen verbinding met
Burst. Ook hier worden de fietspaden
doorgetrokken.

Wat we nu willen realiseren
Nu in de planningsfase én de budgetten
om dit de volgende zes jaar uit te voeren
zitten alvast:
Nieuw gescheiden rioleringsstelsel
én nieuwe aanleg van de wegenis voor de
straten Bruisbeke, IJshoute en Bockstaele
in de hoofdgemeente. Waar technisch
mogelijk ook aanleg van fietspaden.

Nieuw gescheiden rioleringsstelsel
én nieuwe aanleg van de wegenis
voor de straten Keiberg, Windgat, en
gedeelte Nederweg in de deelgemeente
Letterhoutem. Waar technisch mogelijk ook
aanleg van fietspaden.
Aanleg van fietspaden op de Wetterse
Steenweg in het centrum van Bavegem
waar deze nu nog ontbreken. Ook dit
dossier is ook gekoppeld aan een nieuwe
gescheiden aanleg van het rioleringsstelsel.

Vele andere straten in onze hoofden buurgemeenten vragen om een nieuwe
aanleg of het wegwerken van storende
betonverharding. Indien de Vlaamse
regering deze straten kan opnemen in
het subsidiestelsel voor de gescheiden
rioleringen zullen we niet nalaten er ook
aan te beginnen! Het kan anderzijds niet
de bedoeling zijn nieuwe straten aan te
leggen om ze vijf jaar nadien opnieuw
te moeten openbreken omwille van het
rioleringsprogramma van de Vlaamse
regering…
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Van hier naar daar ... en terug: veilig verkeer!
Ons vlot en veilig kunnen verplaatsen van woning naar werk, naar school, naar winkels, naar
ontspanningscentra is een noodzaak. Iedereen ziet echter een toename van de verkeersonveiligheid.
Vooral overdreven snelheid en agressief rijgedrag baren veel zorgen.
Recent werden de snelheidszones over de gehele gemeente ingevoerd, om de onduidelijkheid over de
toegelaten snelheid weg te werken: op veel plaatsen mag men maximum 50 km/uur rijden, en daar
MOET men zich aan houden. Daarom zijn er ook wekelijks snelheidscontroles.

Drie doelstellingen:
FIETSEN! FIETSEN! FIETSEN!
De fiets is een speerpunt in het mobiliteitsbeleid. Er zijn in veel
straten voetpaden, maar niet overal. Er zijn fietspaden, maar niet
overal. Dat komt meestal omdat er gewoon te weinig wegbreedte
is voor zowel voet- als fietspaden, omdat onze voorgangers huizen
hebben laten bouwen tot tegen de straat. Wij verplichten al geruime
tijd bij nieuwbouw om verder weg van de straat te bouwen zodat er
op termijn ruimte bijkomt naast de rijweg. Dat is natuurlijk een werk
van lange adem. Wij renoveren geleidelijk aan de wegenis in de hele
gemeente, samen met de aanleg van gescheiden riolering. In die
projecten leggen we nieuwe voet- en/of fietspaden aan, in elke straat
die breed genoeg is. Wat de oppositie voorstelt, dat we dat al in alle
straten hadden moeten doen, is gewoon op veel plaatsen onmogelijk
en onverantwoord duur. In volgende bestuursperiodes komt immers
overal gescheiden riolering en dan zou die wegenis, inclusief dat
nieuwe voet- of fietspad weer volledig opgebroken moeten worden?
Je legt thuis ook geen terras aan als je weet dat de buizen eronder
twee jaar later moeten worden vervangen. Doordacht beleid vraagt
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helaas soms uw geduld, maar is duurzaam op langere termijn.
Daarnaast moet een transparant vrachtroutenetwerk er voor zorgen
dat het doorgaand vrachtverkeer wordt gebannen en beperkt tot zuiver
plaatselijk verkeer, met aandacht voor de noden van de landbouw.
Wat de scholen betreft: aan élke school in Houtem is het zone 30 en
zijn er wel degelijke voetpaden, octopuspalen, veiligheidsbeugels én
zebrapaden. Wij hebben ingetekend op de nieuwe campagne Octopus
2.0, om samen met de scholen, leerlingen en gemeentebestuur
de mobiliteit naar en rond scholen verder op punt te zetten. De
startvergadering was op 18 september. Dit moet uitmonden in
schoolroutekaarten: een overzicht van wegen die veiliger moeten
worden en die kinderen best gebruiken van en naar de school, best
met begeleiding. Daarop inspelend moeten ook andere onveilige
situaties die zich in bepaalde straten of buurten voordoen aangepakt
worden.

In bijgaande kaart ziet u in GROEN de fietspaden die er al lagen. In BLAUW de fietspaden of verbindingen
in tweesporenbeton die er in deze bestuursperiode bijkwamen. In ROOD de wegen die nu de volgende zes
jaar met fietspaden zullen worden aangelegd. En in ORANJE de wegen met fijne steenslag die ook best
bruikbaar zijn door fietsers.
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Prioritaire maatregelen die op korte termijn zullen
worden opgestart

Aanpassingsluik
Duurzame waterbalans, versterken van
de biodiversiteit en de klimaataanpassende
werking van ecosystemen op het privaat
domein, creëren van een natuur- en
water netwerk op het publiek domein en
in de open ruimte, bestrijden van erosie in
samenwerking met landbouwers.

Klimaatplan
‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen
is klaar’

Verminderingsluik

We weten nu allemaal: we moeten werken aan het KLIMAAT, zo niet staat onze
planeet er niet zo goed voor.
Iedereen zal daar moeten aan meewerken. Dus ook wij en onze gemeente!
Om de krachten te bundelen hebben 13 steden en gemeenten uit Zuid-OostVlaanderen het voorbije jaar een gezamenlijk plan opgemaakt: het klimaatplan
Zuid-Oost-Vlaanderen is klaar.
Het is een sterk doorgedreven plan dat werd opgemaakt met geïnteresseerde
inwoners en haalbaar moet zijn. Het plan bestaat uit 2 luiken:
‘een verminderingsluik’ : het terugdringen van de uitstoot van
broeikasgassen. Wij engageren ons gezamenlijk om minstens 40 % minder
CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 ten opzichte van 2011.

‘een aanpassingsluik’ : de gemeenten zullen zich voorbereiden
op de veranderende omstandigheden en de negatieve effecten van de
klimaatwijziging die is ingezet.

Het plan is een lijvig document geworden. De beleidstekst telt 190 pagina’s. Er werd een top 20 bepaald van meest prioritaire maatregelen. De voorbereiding
tot uitvoering start dit najaar.
(Het plan is terug te vinden op onze gemeentelijke website en op die van SOLVA.)
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Steden en gemeenten als organisaties:
uitvoeren van diverse technische
maatregelen om de energie-efficiëntie en
het comfort voor de gebruikers van het
gemeentelijk patrimonium te verbeteren.
Invoeren van een klimaattoets voor alle
relevante beslissingen binnen de stad of
gemeente. Rationaliseren van de openbare
verlichting.
Dienstensector:
bedrijven
en
organisaties in de tertiaire sector en
middenstand aanzetten tot het nemen van
maatregelen met betrekking tot energieefficiëntie, hernieuwbare energie, rationaal
energiegebruik. Betrekken van scholen en
(jeugd)verenigingen in het klimaatverhaal.

Huishoudens: sturen van het
woonbeleid naar meer duurzaamheid.
Adviseren en ondersteunen bij energetische
renovaties.
Industrie: bedrijven aanzetten tot
het nemen van maatregelen tot energieefficiëntie, hernieuwbare energie en
rationeel energiegebruik.

Mobiliteit:
opmaken
en
implementeren van een ruimtelijke visie
over duurzame mobiliteit. Verbeteren van
de fietsinfrastructuur. Stimuleren van
elektrische fietsen als alternatief voor
de wagen. Stimuleren van duurzaam
schoolverkeer. Stimuleren van gedeeld
vervoer.
Duurzame energie: produceren van
stroom aan de hand van zonnepanelen en
windturbines.
Overige: inzetten op burgerparticipatie
voor draagvlak voor het klimaatverhaal.
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Wat we reeds realiseerden
Aanplanten van 25 hectare bijkomende bossen met de
ruilverkaveling.
Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen,
vervangen van alle energieverslindende stookketels,
isoleren van gemeentelijke gebouwen, het wagenpark van
de gemeente wordt alleen nog ecologisch verantwoord
vervangen, we maken geen gebruik van pesticiden meer…

Uitbreiden van het gemeentelijk natuurdomein rond
het NEC in Zonnegem waar jaarlijks 1600 kinderen
natuuropvoeding krijgen.
Vervangen van oude verlichting in onze gebouwen én in
één lange termijnplan alle openbare verlichting.
Aanleg van kilometers gescheiden riolering, en een
bufferbekken onder het Marktplein.

Plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s en
fietsen.

Klimaat en natuur in Houtem
We kunnen er niet onderuit ook in onze gemeente maatregelen te nemen om
ons steentje bij te dragen aan het klimaat. We mogen dat niet alleen zien als een
opgave, maar eerder als mogelijkheden om onze leefomgeving te verbeteren.

De volgende zes jaar willen we verder
samen met u werken aan
Samen met de gezinnen, bedrijven,
organisaties en middenstand maatregelen
nemen met betrekking tot energieefficiëntie,
hernieuwbare
energie,
rationaal energiegebruik. Dit kan bij het
beoordelen van stedenbouwkundige en
milieuvergunning-aanvragen.
Betrekken van scholen en (jeugd)
verenigingen in het klimaatverhaal
met ondersteuning bij energiebewuste
verbouwingen en eventuele zonnepanelen.
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De gezinnen verder adviseren en
ondersteunen naar een woonbeleid
met meer duurzaamheid door het ter
beschikking stellen van energiescans en
bouwadvies.
Verbeteren van de fietsinfrastructuur.
Stimuleren van elektrische fietsen als
alternatief voor de wagen. Stimuleren van
duurzaam schoolverkeer. Stimuleren van
gedeeld vervoer.

Duurzame energie: produceren van
stroom aan de hand van zonnepanelen
en windturbines met participatie van de
inwoners. Het organiseren of deelnemen
aan groepsaankopen inzake isolatie,
zonnepanelen, enz…
Verder promoten van de ‘korte
keten’-handel, waarbij we zoveel mogelijk
producten uit de omgeving gebruiken.
Initiatieven op de wekelijkse markt moeten
hierin een grote rol spelen.
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Onze kandidaten:
Lijst: NUMMER 7

Lieven Latoir

Sabrina Coppens

Tim De Knyf

Jo Vermeulen

Tim De Groote

Jan Van den Bossche

Hubert Berckmoes

1ste plaats

2de plaats

3de plaats

4de plaats

5de plaats

6de plaats

7de plaats

Christiaan De Keyser

Evelien Van Bever

Els Gallopyn

Katrien Forrier

Hilde De Flo

Anne-Marie Foncke

Arno Ponnet

8ste plaats

9de plaats

10de plaats

11de plaats

12de plaats

13de plaats

14de plaats

Emma Hanssens

Nancy Hermans

Fabian Mory

Marijke De Brouwer

Peter De Naeyer

16de plaats

Reinout Van den Driessche
17de plaats

Nancy Van Den Bossche

15de plaats

18de plaats

19de plaats

20ste plaats

21ste plaats
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Sport
Wat we de voorbije 6 jaar realiseerden

Een skatepark uitbouwen bij de
uitbreiding en de heraanleg van de ‘koer’
van De Fabriek

Sport is gezond voor jong en oud, én een gezamenlijke beoefening is
gemeenschapsvormend. Daarom verdubbelden wij in 2012 de capaciteit van
ons sportcentrum. Heel wat sportclubs bieden teamgerichte kansen van sporten
aan: basketbal, minivoetbal, tennis, dansen, … Onze sportaccommodatie is ook
uitgerust voor het beoefenen van individuele sporten: squash, badminton, …
Om ook buiten meer ruimte te hebben voor de sportieve jeugd hebben wij in
Houtem twee tennisterreinen én een kunstgrasplein voor voetbal aangelegd. In
Zonnegem bouwden wij een hindernissenparcours in het natuurdomein bij de
pastorie en in Vlierzele wordt de sportsite Hemelrijk in oktober volledig opgefrist.
Een voetbalacademie werd toegevoegd aan de sportactiviteiten voor de jeugd.
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Wat we de komende 6 jaar
willen doen
Een Finse piste realiseren, waarvoor
we een aantal interessante mogelijkheden
tot aanleg hebben gevonden.

Petanquebanen aanleggen op een
locatie in het centrum.
Meer activiteiten en sportkampen
organiseren vanuit de eigen sportdienst,
voor jong én minder jong.
En uiteraard verder samenwerken
met en luisteren naar de sportmensen in de
Sportraad!
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Onze plannen voor de komende 6 jaar
In de volgende 6 jaar willen wij verder inzetten op
een kwaliteitsvol theater-, muziek- en filmaanbod.
Via gezamenlijke activiteiten met de bibliotheek en
de andere Fabrieksdiensten willen we de leescultuur
verder bevorderen.

Cultuur is samenzijn
Hoe we vandaag mensen samenbrengen

We willen ook de ondersteuning van verenigingen nóg
versterken door hen meer materiaal en diensten ter
beschikking te stellen om meer duurzaam te kunnen
werken.
Het subsidiereglement van de cultuurverenigingen
moet aangepast worden. Niemand hoeft hier bij in
te boeten, maar we willen afzonderlijke subsidies
invoeren voor groepen van verenigingen die een heel
andere doelstelling hebben. Zo kan er bijvoorbeeld

een bedrag vastgelegd worden voor verenigingen
die zich specifiek op de buurt richten, verenigingen
die in de welzijnssector actief zijn, theater- en
muziekverenigingen, klassieke verenigingen met een
vaste jaarwerking, pop-up verenigingen die een actueel
thema aankaarten, enz…
In het kader van duurzaamheid willen we ook
herbruikbare drankbekers uitlenen, energiezuinige
koel- en ijskasten voor evenementen ter beschikking
stellen en nog veel meer. Op de daken van onze scholen
én de gebouwen van jeugdverenigingen willen wij
zonnepanelen plaatsen. Op die manier willen we het
rijke verenigingsleven ook duurzamer maken.

Het cultuurcentrum, de academies voor beeldende kunsten en woord en muziek, het
muziekcentrum in Bavegem, onze Kreazolder en een leuke ruime bibliotheek voor jong en oud:
Houtem hecht veel belang aan cultuur. Cultuur moet dicht bij de mensen zijn en mensen dichter
bij mekaar brengen.
Het sterke verenigingsleven in ons dorp is ook één van onze gemeentelijke troeven. Hierdoor is
er veel leven en activiteit in al onze deelgemeenten, leren mensen mekaar kennen en beleven
we samen vaak mooie momenten. Wij ondersteunen onze verenigingen zo goed mogelijk, zowel
financieel als logistiek. Aan al onze jeugdverenigingen hebben we een gebouw ter beschikking
gesteld. We organiseren ook zoveel mogelijk gemeentelijke evenementen in samenwerking
met tal van verenigingen: de nieuwjaarsreceptie op het marktplein, de buitenspeeldag, de
zomerjaarmarkt, de parkdagen… Dat betrekt de verenigingen en de deelnemers bij de organisatie
en de verenigingen verdienen er nog iets aan. Ook straat-, buurt-, kermis- en wijkverenigingen
worden erkend. Ondersteunen van al onze gemeenschapsvormende verenigingen zonder
onderscheid is onze basishouding.
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Wat er de voorbije zes jaar werd gerealiseerd
In eigen beheer stellen de gemeente en het OCMW nu
niet minder dan 40 poetsvrouwen en 3 klusjesmannen
ter beschikking die hulpbehoevenden en gezinnen
bijstaan. Het tarief is afhankelijk van hun inkomen.
Jaarlijks verschijnt een informatieve seniorenkalender.
Wij organiseren ontmoetingsmomenten, dansfeesten
en optredens om de senioren samen te brengen. Ook
infomomenten omtrent gezondheid en bewegen en een
initiatie rond computergebruik zijn uitgewerkt.

Het Woonzorgcentrum Ter Kimme kreeg maximale
ondersteuning in zijn uitbreidingsmogelijkheden
en we bereikten met het Woonzorgcentrum SintVincentius een goede overeenkomst om enerzijds
een gepaste opvang te bieden aan mensen met een
niet-aangeboren hersenafwijking én anderzijds het
realiseren van een parking die alternatieven biedt voor
de langparkeerders van en rond het Marktplein.

Om gezinnen te ondersteunen hebben wij in onze
gemeentelijke gebouwen op de Krabbenijk een strijkatelier
gehuisvest en de welzijnsraad staat maandelijks in voor
een voedselbedeling voor wie het wat moeilijker heeft.

Na de actieve loopbaan
Ons vast aanbod blijft gewaarborgd
Via de seniorenraad en het OCMW geeft onze gemeente logistieke
ondersteuning inzake huisvesting, mantelzorg en maaltijdleveringen. Beide
organen luisteren naar de verzuchtingen van hen die niet meer professioneel
actief zijn of via het ouder worden specifieke problemen ondervinden.
We ondersteunen structureel alle seniorenverenigingen in onze gemeente en
bieden daarnaast ook een gevarieerd aanbod aan in onze vrijetijdsdiensten. Zowel
op vlak van cultuur als van sport presenteert onze gemeente een gevarieerd
aanbod voor mensen die de actieve professionele loopbaan achter zich laten
of voor diegenen die zich via deeltijds werken voorbereiden op meer vrije tijd.

We plannen de komende 6 jaar
Wij willen maximaal inspelen op de wensen van
de senioren die zijzelf via een memorandum van
de seniorenraad hebben aangebracht:
Dialoog met senioren, met een grotere
impact van de seniorenraad die haar
adviesfunctie ten volle vervult. Daarnaast
is er ook een meer rechtstreekse vorm van
dialoog nodig met de mensen zelf. Mensen
uit verschillende diensten en verenigingen
moeten hiervoor worden ingeschakeld.
Meer onderzoek naar de wensen en
behoeften van onze senioren. We moeten
gerichter gebruik maken van de beschikbare
gegevens en zo nodig een nieuwe bevraging
organiseren om hun noden op te lijsten.
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Er moet een reflex ontstaan om bij
alle beleidsmaatregelen na te gaan wat
de gevolgen zijn voor de oudere inwoners.
In de mate van het mogelijke moet met
hun specifieke aandachtspunten rekening
worden gehouden. Dit gebeurde reeds bij
de heraanleg van het Markplein, maar dit
moet in alle domeinen een vast criterium
worden.

Inzake ‘sociale uitsluiting’ van senioren
moeten we de ‘digitale kloof’ zoveel mogelijk
wegwerken via laagdrempelige vorming.
Daarnaast moet worden nagedacht over
sociale tarieven voor senioren die het
financieel minder breed hebben.
Er wordt een gemeentelijke
seniorenconsulent aangesteld die zich op
een professionele manier kan inzetten voor
het seniorenbeleid in Sint-Lievens-Houtem
en meewerkt aan een lokaal diensten- en
ontmoetingscentrum, in samenwerking
met alle andere mogelijke diensten rond de
seniorenwerking.
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De komende zes jaar

Hoe ordenen wij onze leefruimte?
De voorbije 6 jaar
De bevolking overschreed de kaap van 10 000 inwoners waarbij de
aangroei vooral te zien was bij de jonge inwoners. Hierdoor werden scholen,
handelaars en diensten voor jaren verzekerd van voldoende aanbod en
wervingskracht. Zonder de open ruimte aan te tasten, verdichtten wij het
wonen in het centrum, waardoor ouderen dichter bij de kern konden wonen,
en jonge gezinnen in de periferie een plaats vonden om hier te blijven of te
komen wonen. Aldus versterkte de levenskracht van onze gemeente.
De heraanleg van het Marktplein werd aangepakt met respect voor alle
economische en culturele functies. Alles binnen de grenzen van de financiële
mogelijkheden van de gemeente.
De gemeente poogde samen met de sociale huisvestingsmaatschappij
Denderstreek om voldoende sociale woningen aan te bieden, maar stuitte
hierbij op de Processie-van-Echternach-politiek van de Vlaamse regering…
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Wij verlangen een stevig uitgebouwd aanbod
aan nieuwbouw- en vernieuwbouwwoningen, zowel
kwaliteitsvolle private woningen als bescheiden sociale
woningen. Het woonuitbreidingsgebied ’s Hondshuffel
is het laatste woonuitbreidingsgebied dat dicht bij de
kern ligt en dat misschien aangesneden zal worden.
We wachten momenteel af wat de hogere overheden
hierover beslissen. Als dit project gerealiseerd zou
worden, is een herinrichting van het kruispunt ’s
Hondshuffel met de Wetterse Steenweg noodzakelijk en
moet de ontsluiting van het zuidelijk deel gebeuren via de
Mgr. Meulemanstraat. Op die manier kan het gebied voor
voetgangers en fietsers rechtstreeks en veilig verbonden
worden met het Marktplein en de naburige scholen.

Bedrijven moeten - indien wettelijk mogelijk - in SintLievens-Houtem kunnen uitbreiden of herlokaliseren. Dit
met respect voor de aanwezige genietbare Open Ruimte
in de gemeente en zonder de economische realiteit van
ons dorp te ondermijnen.
De provincie heeft een Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan opgemaakt om op het stort te Vlierzele
een golfterrein aan te leggen. De gemeente wil er
op toezien dat het gebied toegankelijk blijft voor alle
wandelaars en fietsers en dat er ook ruimte rest voor
andere zachte recreatie. Vanzelfsprekend krijgen nieuwe
natuurlijke elementen speciale aandacht.
Wij willen verder inzetten op de renovatie van
het bestaande huizenpatrimonium en de eigenaars
van huurwoningen via de bestaande mogelijkheden
aanmoedigen om de kwaliteit -en bijgevolg ook de
veiligheid- van hun woningen te verhogen.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Omleidingsweg’ moet
worden uitgewerkt met respect voor de oorspronkelijke
bedoeling: geknipte verbindingen voorzien voor de
bewoners rond de markt. Deze verbindingen worden
enkel wegens veiligheidsoverwegingen voor doorgaand
Wij willen nieuwe meergezinswoningen verplichten
verkeer opengesteld, zoals bijvoorbeeld tijdens de
bovenop de opgelegde autostaanplaatsen evenveel
jaarmarkt.
fietsplaatsen te voorzien als er bewoners zijn. Deze
De herinrichting van het terrein rond de wooncomplexen moeten ook gemeenschappelijke
drankencentrale Pede moet gebeuren met nadruk op afvalsorteerruimtes voorzien.
kwaliteitsvol wonen én met het toegankelijk maken van
De waterlopen en de open ruimte in de gemeente
het Eilandbos voor rustig parkbeleven.
worden beter zichtbaar gemaakt met een maximaal
groene en natuurlijke invulling.
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Veilig en wel...

Welzijn

Veilig zijn en zich veilig voelen zijn
basisvoorwaarden voor een gelukkig leven.
Sinds het terrorisme ook ons land aandeed,
kwam er wel een deuk in dat veiligheidsgevoel.
Alle statistieken wijzen er op dat we tot één
van de veiligste gemeenten van het land
behoren. En dat niet alleen op het gebied
van geweldpleging of inbraken, maar ook
op het gebied van verkeersveiligheid. Het
veiligheidsGEVOEL blijkt ook groter in onze
gemeente dan in andere gemeenten, zeker op
het gebied van mogelijke criminaliteit.

Wat verkeersveiligheid betreft, voelen onze
inwoners zich echter even onveilig als in ander
gemeenten.
Vooral overdreven snelheid en onverantwoord
gedrag van sommige verkeerspiraten
verhogen dit specifiek onveiligheidsgevoel.
Ook sluikstorten bevordert de indruk dat we
in een maatschappij leven waar mensen zich
onverantwoord gedragen.

Welzijn is afhankelijk van vele factoren. Wie met beide voeten in
de maatschappij staat, beseft dat kansarmoede geen zelfgezocht
probleem is. Om uit de kansarmoedecirkel te geraken moeten er
kansen én mogelijkheden worden geboden.
Wie deze mogelijkheden niet grijpt, zal er wel de gevolgen van dragen.
Maar wie geen kansen of mogelijkheden krijgt, kan nauwelijks uit de
ongeluksput klimmen. Wie vooruit wil, moet geholpen worden om
zijn vaardigheden te versterken, en moet kunnen participeren aan de
samenleving via cultuur en sport.

Nu het OCMW volledig ondergebracht wordt in de gemeente, kan
de steun die aan kansarmen wordt geboden mee gedragen worden
door alle gemeentelijke diensten.
Het OCMW kent financiële steun toe aan leefloongerechtigden zodat
iedereen in staat is een leven te leiden dat beantwoordt aan de
menselijke waardigheid. We verwachten hierbij inspanningen van de
gerechtigden volgens hun mogelijkheden en zien toe op hun inzet. We
zorgen er ook voor dat de steun wordt toegekend aan de effectieve
hulpbehoevenden en we bestrijden sociale fraude.

Ons beleid voor meer
veiligheid
We willen samen met de politie verder de werking
ondersteunen van het Buurtinformatienetwerk (BIN) dat nu onze
gehele gemeente bestrijkt.
Snelheidscontroles blijven een prioriteit. In de politiezone
hebben wij beslist tot de aankoop van een nieuwe, meer
geavanceerde snelheidscamera waarmee betere controles in alle
straten mogelijk zijn.
In de nieuwe brandweerzone verdedigen wij met succes
het voortbestaan van de Houtemse brandweer. Daartoe moet de
huidige kazerne kunnen uitbreiden. Dat is een absolute noodzaak
voor een goede werking van ons vrijwilligerskorps.
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Ons beleid voor meer welzijn
Tegen het sluikstorten zetten we de inspanningen verder:
wij hebben een professionele dag- en nachtcamera in werking
die krachtig genoeg is om ook nummerplaten van voertuigen
te herkennen. Deze camera wordt op wisselende locaties
opgehangen. Wij hebben de boete verhoogd van €250 naar
€1000, vermeerderd met de opruimkosten. Daarnaast leggen we
het accent op sensibilisering via acties samen met de scholen en
met waarschuwingsborden. Tenslotte hebben we een ploeg van
meer dan 30 vrijwilligers, onze zwerfvuilpeters en -meters, die
tijdens hun wandelingen zwerfvuil verzamelen in speciale zakken.
Onze technische dienst haalt die dan op. Alle sluikstorten worden
ook onderzocht op identiteitsgegevens.

Vrijetijdsparticipatie wordt verder bevorderd, vooral voor
kinderen in kansarmoede, en ook voor mensen met minder
financiële mogelijkheden zodat ook zij toegang hebben tot cultuur
en sport.
We hebben blijvend oog voor het bestrijden van sociale
fraude en zorgen er op die manier voor dat financiële steun wordt
toegekend aan de meest hulpbehoevenden.
Eens het OCMW volledig ingebed is in de gemeentelijke
diensten, moet er blijvend communicatie en overleg zijn met andere
actoren zoals mutualiteiten, politie,… zodat de dienstverlening
voor iedere burger kan geoptimaliseerd worden.

Het uitbreiden van het aantal sociale woningen wordt verder
aangepakt, zodat mensen die in een slechte woonsituatie verkeren,
uitzicht hebben op verbetering. Alle initiatieven om senioren
langer in hun eigen woning te laten wonen worden gebundeld en
ondersteund.
We ondersteunen verder de VZW Welzijnsraad als
bijkomende pijler in de bestrijding van armoede en vereenzaming.
We stellen vast dat problemen tussen buren op een bepaald
ogenblik onderling niet meer bespreekbaar zijn. We willen
samenwerken met gemeenten die ter zake ervaring hebben om
te onderzoeken of het opstarten van ‘buurtbemiddeling’ aan dit
probleem tegemoet kan komen.
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Onze realisaties de voorbije 6 jaar
Met de oprichting van een Gemeentelijke Raad
Lokale Economie en met projecten zoals ‘Houtem
onderneemt’ hebben wij onze lokale economie
de voorbije jaren versterkt. Wij organiseren
netwerkmomenten voor onze ondernemers,
en hebben de belasting die zij betalen op
reclamedrukwerk met 75% verlaagd. Het dossier
HANDELSKERNVERSTERKING waardoor we via
subsidies 70 000 euro extra konden investeren in
de lokale economie, werd door onze burgemeester

Onze filosofie over lokale economie
Sint-Lievens-Houtem wil geen slaapdorp zijn, maar een actieve gemeente
waar men voor zoveel mogelijk zaken plaatselijk terecht kan. Dat schept
banden en is in zijn beperking van de verplaatsingen een duurzaam gegeven.

Plannen voor de komende 6 jaar
In de volgende 6 jaar willen wij ervoor zorgen dat Houtem
een boeiende gemeente blijft. Waar jonge en nieuwe gezinnen
komen wonen, waar het basisonderwijs bloeit, waar altijd wat te
doen is, zodat de mensen hier graag buitenkomen, om elkaar te
ontmoeten, om hun inkopen te doen bij onze lokale handelaars
om zo samen Houtem levendig te houden.
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opgemaakt en door de gemeente ingediend én
goedgekeurd door de Vlaamse regering.
Om onze inwoners aan te moedigen om lokaal te
shoppen hebben wij de Livinuscheque ingevoerd.
In onze gemeente is het aantal ondernemers de
voorbije 5 jaar met maar liefst 10% gestegen!

Wij werken mee aan de uitbouw van een aantal
bedrijventerreinen voor KMO’s op plaatsen die nu reeds door
industrie worden ingenomen maar té storende of verouderde
activiteiten huisvesten. Zoals de voorbije jaren werken we samen
met de bedrijven mee aan Ruimtelijke Uitvoeringsplannen die
hen een zekerheid geven over hun uitbreidingsmogelijkheden in
harmonie met de omgeving.
Wij scharen ons volmondig achter de prioriteiten die Unizo
formuleerde:
• Vlotte bereikbaarheid
• Efficiënte samenwerking
• Faire fiscaliteit
• Bedrijvige kernen
• (Adem)ruimte om te ondernemen
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Schuld per inwoner in euro

Gezonde financiën
24 jaar bestuur als goede huisvader, dat rendeert.
Ons beleid
We willen zoveel mogelijk diensten ter plaatse aanbieden in onze gemeente. Het
aanbod inzake sport, cultuur, faciliteiten voor verenigingen, opleidingsmogelijkheden
is hier even hoog of soms zelfs hoger dan in de ons omringende gemeenten. Dat is
een duurzame keuze: veel diensten dichtbij aanbieden beperkt de mobiliteit, bespaart
de ouders tijd en geld voor verplaatsingen, enz…
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Financiële aanpak
Zonder cijfers is het moeilijk over financiën te spreken. Om de
toekomstige generaties niet overmatig te belasten hebben we de
schuld van de gemeente voortdurend verminderd. Ondertussen
rest ons in 2018 nog slechts 123 euro schuld per inwoner. In de
ons omliggende gemeenten schommelt de schuld per inwoner maar
liefst tussen de 196 en de 2292 euro per inwoner! Dit ziet u in de
tabel hierboven.

We zoeken steeds ijverig naar subsidies om onze werken mee te
financieren. Voor de ruilverkaveling investeerde de gemeente 2
miljoen euro, maar de Vlaamse gemeenschap voegde daar 8 miljoen
euro aan toe. De werken in Zonnegem kostten 6 miljoen euro,
waarvan de gemeente maar 1 miljoen euro diende te financieren.
De werken in Morelgem kostten 2,5 miljoen waarvan de gemeente 1
miljoen draagt.

Het is duidelijk dat we financieel de gezondste gemeente uit de regio
zijn.

Door deze doordachte aanpak was onze gemeente financieel gezond
genoeg om de personenbelasting te verlagen en konden wij ons
Marktplein aanpakken zonder in een diepe financiële put te belanden.
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Winterjaarmarkt
Ontastbaar erfgoed
De voorbije twintig jaar hebben wij tijdens onze
winterjaarmarkt ingezet op veiligheid en comfort voor
mens en dier. We zijn ondertussen erkend door Unesco
als ‘Universeel ontastbaar erfgoed van de mensheid’. Ons
vernieuwde marktplein is daarom ook volledig uitgerust voor
de verdere organisatie van onze Houtemse hoogmis. Zonder
het dagelijkse gebruik te hinderen hebben we met de markthal,
de vaste inplanting voor de ankerpalen, de ruimte voor de
tenten en de dieren en met onze brede wandelboulevard ook
ruimte geschapen voor de bezoeker, om nog meer te kunnen
genieten in de meest veilige omstandigheden. Wij hebben
ondertussen het initiatief genomen om een ‘Federatie
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Blijvend actueel
van Historische Vee- en Paardenmarkten’ op te richten,
waarmee we niet alleen onze Winterjaarmarkt willen
beschermen, maar ook met gelijkaardige organisaties in
Vlaamse steden en gemeenten willen samenwerken om deze
tradities niet verloren te laten gaan. Leuven, Zomergem,
Kuringen en Torhout werken alvast hierrond met ons samen.

In de volgende 6 jaar willen wij onze Houtemse Winterjaarmarkt verder uitbouwen tot een uniek gebeuren voor jong en
oud, in de eerste plaats natuurlijk als feest van de Houtemnaren! Sinds drie jaar openen we de Winterjaarmarkt met
een Historische evocatie. We voegen hierdoor een ‘derde dag’ toe aan de Winterjaarmarkt, waarbij de eerste avond een
echte opening voor de Houtemnaren wordt. Daarom zullen we er dit jaar reeds voor zorgen dat na de historische stoet
de thematent onmiddellijk toegankelijk is voor alle Houtemnaren.
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Geldig Stemmen
Uw stem is alleen geldig indien u slechts op één
lijst stemt.
Binnen die ene lijst kan je een lijststem bovenaan
de lijst geven, ofwel voor één of meerdere
kandidaten stemmen. Als u binnen één lijst stemt,
heeft uw stem evenveel waarde voor die lijst én
voor elke kandidaat!

www.nieuwhoutem.be
Volg ons op Facebook!

Een geheugen st eun voor 1 4 ok tober 2018!
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