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Onze 10 speerpunten voor Bierbeek!
10 punten die wij voor u willen realiseren
Een gezond en strak financieel beleid, in alle besturen
2.
Een ruimtelijke ordening met draagvlak in de gemeente
3.
Aangenaam leven: cultuur, sport en jeugdwerking op hoog niveau
4.
Bouwen aan een zorgzame samenleving voor onderwijs, senioren en
sociaal zwakken
5.
Ondersteuning van de lokale economie, land- en tuinbouw
6.
Zorgen voor/over mobiliteit, met voldoende openbaar vervoer
7.
Betaalbare huisvesting voor iedereen
8.
Nog meer aandacht voor milieu en natuur
9.
Een solidaire, internationale gemeente
10. Een gemeente voor de burger
1.
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1. FINANCIEEL BELEID
Goed bestuur begint met een gezond financieel beleid waarin
iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt
1.

Minder overheidskosten door efficiënter werken, minder personeel,
goedkopere politie, een doeltreffend OCMW


2.

Geen belastingenverhoging


3.
4.

5.
6.

Zo een globale besparing van 5% realiseren om meer te investeren
Behoud van 7 % personenbelasting en 1100 opcentiemen

Geen onnodige bedrijfslasten, afschaffen extra heffingen
De vinger op de knip
Niet krenterig, maar doeltreffend
Gratis administratieve dienstverlening
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2. RUIMTELIJKE ORDENING
Een ruimtelijke ordening met draagvlak in de gemeente
1.

Ruimtelijk beleid verankerd in een realistisch structuurplan





2.

Prioriteitenlijst opstellen voor uitwerking van GRUPS





3.
4.

Ruimtelijk structuurplan bijsturen waar nodig
Maximale bescherming van de open ruimte
Uitvoeringsplannen toetsen aan budgettaire gevolgen
Realisatie sociale woningen, uitbreiding scholen,
wateropvangbekkens, KMO-zones, sportinfrastructuur
Geen extra tunnels, geen fietsroute in natuurgebied
Geen dorpsheuvelproject in Bierbeek

Kennis onroerend erfgoed integreren in ruimtelijk beleid
Sterk lokaal bestuur in een sterk regionaal verband (samenwerking
buurgemeenten – Vlaams Gewest)
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3. AANGENAAM LEVEN
Aangenaam leven: cultuur, sport en jeugdwerking op een
hoog niveau
1.

Ruim en gedifferentieerd aanbod van culturele activiteiten



2.

Extra ondersteuning voor sportclubs



3.

Infrastructuur De Borre op peil houden, nieuwe tribune
Klemtoon op materiële ondersteuning van de verenigingen
Klemtoon op jeugdwerking bij sportclubs, sociale lidgeldtarieven
Tussenkomst bij onderhoud van velden & infrastructuur, aanleg van
kunstgrasveld

Kinder- en jeugdwerking



Jeugdlokalen realiseren en vernieuwen, Jeugdhuis Katastroov voor
iedereen; Jeugdwerking in Opvelp stimuleren
Huis van het kind, betaalbare speelpleinwerking, flexibele vakantie- en
occasionele kinderopvang
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4. EEN ZORGZAME SAMENLEVING
Bouwen aan een zorgzame samenleving
1.

Maximale samenwerking gemeente-OCMW






2.
3.

Sociaal beleidsplan actualiseren en uitvoeren
Ouderenbeleidsplan uitvoeren




4.
5.

Woon- en zorgcentrum voor eigen inwoners; hechte samenwerking
Professionalisering van de thuisdiensten; adequate thuiszorg
Sociaal huis voor iedereen toegankelijk; organisatie sociaal restaurant;
vrijwilligerswerking promoten
Betaalbare en gezonde huisvesting waarborgen
Lokale dienstencentra in de vier deelgemeenten in bestaande openbare
gebouwen

Gewaarborgde aanwezigheid van senioren in alle adviesorganen
Ouderen vertrouwd maken met moderne media en communicatie
Toegankelijkheid openbare gebouwen

Medewerking aan provinciale en landelijke preventieacties
Uitbreiding schoolcomplex Bremt en Opvelp



Gelijke behandeling beide schoolnetten
Meer middelen voor flankerend onderwijs
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5. LOKALE ECONOMIE,
LAND- EN TUINBOUW
Ondersteuning van de lokale economie, land- en tuinbouw
1.
2.

Afschaffing van alle bedrijfsbelastingen en heffingen
Realisatie van een KMO-zone


3.
4.

Gemeentelijke starterstoelage om tewerkstellingsgraad te verhogen
Ruimte voor landbouw


5.

Merenstraat (voor hervestiging zonevreemde bedrijven)

Meerjarenplan voor de aanleg van een netwerk van moderne
landbouwwegen

Groen en landelijk karakter van de gemeente in de verf zetten




uitwerking van een trage-wegennetwerk en van een comfortabel fietsen wandelknooppuntennetwerk
Fietsverhuur bij fietswinkels promoten
Toeristisch aanbod via de lokale handel aan de man brengen
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6. Mobiliteit
Mobiliteit, veilig verkeer en voldoende openbaar vervoer
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Heraanleggen van het fietspadennetwerk, veilig en goed verlicht
Bestaande betonbestrating bij vernieuwing vervangen door asfalt
Verwijderen drempels en andere verkeerremmers langs de routes van
het openbaar vervoer
Sluipverkeer weren of moeilijker maken
Schoolomgevingen maximaal beveiligen door zones 30 en invoering
van dynamisch eenrichtingsverkeer
Zinvolle en afdwingbare 30 – 50 km zones als regel; 70 km zone als
uitzondering
Huidig aanbod openbaar vervoer behouden en verbeteren in Opvelp

8

7. HUISVESTING
Betaalbare huisvesting voor iedereen
1.
2.
3.

Woonbeleid gericht op een gezonde mix van jonge en oudere
gezinnen, met of zonder kinderen
Start van 3e fase sociale verkaveling Bruul bespoedigen
Sociale huisvesting op het Mevrouwkensveld realiseren



4.
5.

Betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen
Leegstand aanpakken



6.

onder striktere voorwaarden, vooral qua wateropvang en verkeer
met een gewijzigde inplanting

Efficiëntere aanpak (tijdelijke) leegstand via sociaal verhuurkantoor
Ondersteuning levenslang wonen

Premies voor aanpassing woningen voor ouderen en
zorgbehoevenden
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8. MILIEU EN NATUUR
Nog meer aandacht voor milieu en natuur
1.

Realistisch natuurbeleidsplan uitvoeren








2.
3.
4.

Duurzaamheid en rationeel gebruik van grondstoffen
Inzetten op hernieuwbare energie, isolatie; warmtepomp; zonneboiler
Maximale scheiding afval- en hemelwater bij rioleringswerken
Hergebruik regenwater promoten
Duurzaam berm- en hollewegenbeheer, met aandacht voor de noden
van de landbouw; Herwaardering open grachten langs de wegen
Verbod op herbiciden bij de groendienst
Aanleg bufferbekkens

Daadkrachtig optreden bij milieuhinder
Aanpakken van grensoverschrijdende milieuproblemen
Hechte samenwerking met lokale natuurvereniging
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9. BIERBEEK IN DE WERELD
Een solidaire internationale gemeente
1.

Internationale samenwerking en ontwikkeling



2.
3.

Ernstige evaluatie van de samenwerking met het zusterdorp in Ecuador
(Ona)
Budget voor ontwikkelingssamenwerking op peil van 0,7 % van het
gemeentebudget brengen én behouden




4.
5.
6.

klemtoon op bewustmaking van de Bierbekenaren
ondersteuning milleniumdoelstellingen

Min. € 75.000 per jaar
verdeling volgens objectieve regels

Fair Trade gemeente promoten bij de bevolking
Gris: aandacht voor vrijwilligerswerk
Een verdraagzaam en respectvol Bierbeek

10. ONZE GEMEENTE
Een gemeente voor de burger
1.

Doeltreffende, moderne overheidsinformatie





2.

Inspraak van de burger waarborgen, uitspraak van het bestuur
afdwingen



3.
4.
5.

Tweemaandelijkse Info- en Uitkrant
Tweejaarlijkse Infogids
Vernieuwde, interactieve en uitgebreide webstek
Elektronische nieuwsbrieven veralgemenen

Minder adviesorganen, voor iedereen toegankelijk
Openbare vergaderingen en publicatie van de adviezen

Het nieuwe gemeentehuis in dienst van de burger met stijlvolle
ontvangst en met respect voor de privacy
Nieuwe technologieën gebruiken; volwaardig e-loket
Aanstelling van een onafhankelijke ombudsman
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Onze 10 speerpunten voor Bierbeek!
Deze 10 punten die wij voor u willen realiseren
Een gezond en slank financieel beleid
2.
Een ruimtelijke ordening met draagvlak in de gemeente
3.
Aangenaam leven: onderwijs, cultuur, sport en jeugdwerking
4.
Bouwen aan een zorgzame samenleving
5.
Ondersteuning van de lokale economie, land- en tuinbouw
6.
Zorgen voor/over mobiliteit, veilig verkeer en voldoende openbaar
vervoer
7.
Betaalbare huisvesting voor iedereen
8.
Nog meer aandacht voor milieu en natuur
9.
Een solidaire internationale gemeente
10. Een gemeente voor de burger
1.

Vragen en of opmerkingen?
Surf snel naar www.n-vabierbeek.be of
mail naar: info@n-vabierbeek.be
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