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Gavere 2.0 Samen voor elkaar, ambitieus ! 

 Algemene uitgangspunten 

Gavere is een aantrekkelijke landelijke gemeente met een rijk historisch 

verleden, een goed economisch klimaat en bezit een rijk cultureel aanbod. 

Onze gemeente heeft een grote verscheidenheid aan inwoners, 

deelgemeenten en kernen, maar toch heel sociaal, waar mensen nog naar 

elkaar omzien.  

De Gaverlingen brengen met hun kleine en grote initiatieven de gemeente 

tot bloei. We ervaren vooral trots op ons ‘Prinsdom’ , zelfbewust en van 

betekenis in de regio, dit koesteren en behoeden is de uitdaging…  

Gavere heeft een eigen karakter, maar heeft tevens veel uitdagingen 

omdat we volop in beweging en ontwikkeling zijn.  

Het groeiend aantal inwoners biedt kansen, maar vraagt ook om een 

duidelijke visie voor de toekomst. Zo tracht onze bestuursmeerderheid in 

deze legislatuur verder te zoeken naar een goede afstemming van het 

aanbod van voorzieningen en infrastructuur ten aanzien van deze groei. 

We willen er staan voor àlle inwoners, transparant en in een open 

bestuursstijl, en zetten de lijn door die we de afgelopen jaren op een 

aantal fronten al hebben ingezet. 

We gaan voor een sociale, duurzame, levendige en ondernemende 

gemeente waar er ruimte is voor te wonen, te leven en te werken. 

We streven naar een bestuur dat creativiteit en initiatief ruimte geeft, en 

nemen zelf een ondernemende houding aan. Als we het niet eens zijn met 

de houding van een inwoner/ondernemer/vereniging òf als een initiatief 

om specifieke redenen niet mogelijk is , dan wordt dat uitgelegd.  

Dit vraagt om een bewuste blik op de mogelijkheden en onmogelijkheden, 

waarbij we in dialoog blijven en onze verantwoordelijkheden niet 

ontlopen, intern discuteren maar collegiaal naar buiten treden. 

We streven naar een betrokken en menselijke samenleving waarbij 

iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Het ‘Thuis in Gavere’ 

project kan als kapstok gebruikt worden op de volledige Gaverse 

bevolking. 

Communicatie was een zwakte en sturen we bewust bij, niet alleen 

zeggen wat we gaan doen, maar ook wat we gedaan hebben. Mensen 

willen weten wat het beleid is, wat beslist is, wat gaat komen 



Participatie integreren wordt in alle besturen dé uitdaging, burgers 

proactief betrekken bij besluitvorming. 

Het biedt de kans om aan het begin van een project of initiatief helder 

elkaars verwachtingen vast te leggen. 

 

Open Ruimte <> Wonen <> Mobiliteit 

 

We streven naar een gezond evenwicht waarbij we het landelijk karakter 

van onze gemeente bewaren, maar waarbij ook ruimte is voor verdere 

verdichting, is tenslotte optimaliseren bestaande, mét het oog op 

betaalbaar en aangenaam wonen. 

Werkpunten ruimtelijke ordening : 

- Opmaken gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 

- Opmaken handhavingsplan en prioriteitenkader hiervan 

- Opmaken toetsingskader normen nieuwe projecten 

Werkpunten wonen : 

- Opmaken woonbeleidsplan 

- Stimuleren van de realisatie sociaal objectief 

- Opwaarderen bestaand woonpatrimonium 

Werkpunten mobiliteit : 

- Herziening mobiliteitsplan in functie van resultaten ruimtelijk 

beleidsplan, bijsturingen hogere overheden, problematiek 

dorpskernen in het bijzonder Asper en Vurste 

- Investeren in nieuwe fietsinfrastructuur, maar tevens 

herwaarderen bestaande 

- Concrete uitrol van ‘nieuwe mobiliteit’ en het optimaal uitbouwen 

van ons Mobipunt 

- Schoolomgevingen i.s.m. de scholen veiliger maken 

 

Sport en Cultuurbeleving 

 

Het vrijetijdsgebeuren en de ontspanningsmogelijkheden, zowel 

gemeentelijk of door onze vele verenigingen op ons grondgebied 

faciliteren. Verdere ontwikkeling geniet onze volle steun. 

Werkpunten Sport : 



- Het bouwen van een nieuwe sporthal zoals voorzien. 

- Verder uitvoeren van het Masterplan Sportdreef 

- Stimuleren van samenwerking verenigingen 

- Promotie van sport in alle leefstijdsgroepen 

Werkpunten  Cultuur en Bib : 

- Verder ondersteunen van bestaand aanbod 

- Startende projecten facilitair en promotioneel kansen geven 

- Bib als sociaal-culturele ontmoetingsplaats verder ontplooien  

 

Ouderenbeleid 

 

Thuis in Gavere was succesvol maar tevens een  ontdekken van vele 

noodzaken en opportuniteiten, ideaal als basis tot verderzetten en 

structureel te integreren in onze beleidsaanpak, aangestuurd door eigen 

administratie 

Werkpunten Ouderenbeleid : 

- Consolideren van aanpak  

- Centraliseren van zorginfo 

- Vrijwilligersondersteuning faciliteren 

 

Jongeren en gezinnen  

 

Het ‘clusteren’ van de reeds bestaande, maar evenzeer nog niet 

uitgebouwde of ondersteunende initiatieven, in een Huis van het Kind. 

Deze lokale initiatieven laten aansluiten aan bovengemeentelijke 

voorzieningen en projecten. 

Werkpunten jeugd en gezin : 

- Onthaalmogelijkheden uitbouwen en structureren  

- De vólledige opgroeicyclus van jongeren als doelstelling 

- Ondersteunen van kampen maar evenzeer lokale ideeën  

- Optimaliseren lokalisaties jeugdbewegingen  

- Het fysiek vorm geven van Huis van het Kind 

 

 

 



 

Milieu en klimaat  

Onze landelijke gemeente heeft heel wat troeven die met zorg dienen 

beheerst te worden. Hogere overheden leggen hierbij strenge normen op, 

aan ons de creativiteit deze te vertalen in acties.. 

Werkpunten milieu en klimaat : 

- De ondertekening van het burgemeestersconvenant 

- Het net houden van ons openbaar domein 

- Het herwaarderen van onze Mina raad 

- Openbaar groen integreren in projecten met oog op 

onderhoudsvriendelijkheid 

- Een mix van eigen beheer en externe hulp bij het kostenefficiënt 

onderhoud. 

- Acties tegen zwerfvuil en sluikstorten 

- Toezicht op dierenwelzijn 

- Het recreatieve-toeristische koppelen met het landelijke 

beschermde en landbouw 

- Kleinschalige duurzame projecten in buurten promoten, dit 

bevordert de sociale cohesie 

 

Economie 

We willen blijven investeren in een sterk economisch klimaat, de brandstof 

van een lokale arbeidsmarkt en de lokale verenigingen. 

Werkpunten : 

- Bedrijventerrein asap inrichten en aanbieden aan lokale 

ondernemers 

- Aandacht voor sociale economie, dit vermindert de sociale kosten 

- Een bestuur die meedenkt samen met ons bedrijvenplatform en 

handelscentrum 

- Maximale ondersteuning in het vergunningenbeleid 

- Werkzoekenden in contact brengen met werkgevers 

 

Onderwijs 

De veranderende wetgeving en visie omtrent basisonderwijs vraagt 

bijzondere aandacht van de inrichter.  

Werkpunten onderwijs : 



- De grote instroom in te kleine vestigingen qua ruimte oplossingen 

aanbieden 

- Extra aandacht voor maatschappelijke tendensen zoals 

anderstaligen, vreemde culturen 

- Maximale samenwerking en ondersteuning verschillende netten 

- Voor- en naschoolse opvang optimaal maar ook zinvol 

organiseren. 

- Betaalbaar  houden voor kansengroepen 

 

Welzijn, zorg en gezondheid  

Willen we een zorgende gemeente voor onze  inwoners zijn dan moet we 

voluit gaan voor basisvoorzieningen. 

Thuis in Gavere kan op vele domeinen geïntegreerd worden, kwetsbare 

inwoners krijgen de hulp die een welvarende gemeente aankan. 

De héél specifieke materie van mensen die ‘niet mee zijn’, vroeger 

doorverwezen naar ons ocmw, wordt nog efficiënter professioneel 

geholpen door het nieuwe bijzonder comité sociale zaken, aangestuurd 

door een voorzitter dewelke de link met het bestuur vormt en zijn 

mogelijkheden.  

Werkpunten welzijn, zorg en gezondheid. 

- B.C.S.D. haar nieuwe werking ontwikkelen 

- Bijzondere aandacht aan preventie, welzijn en detectie 

- Toezien dat eenieder kans heeft op werk, onderwijs, ontspanning, 

gezonde voeding. 

- Verbreden en verdiepen van zorgaanbod 

- Gezonde levensstijl promoten 

- Uitbouw en gekend maken van het Zorgnetwerk 

- Toezicht op het kansenbeleid 

- Plek voor iedereen, ook andersvaliden 

- Bewegen promoten 

- Vrijwilligerswerk en verenigingswerk uitbouwen 

- Centraliseren en coördineren van vrijwilligerswerk 

- Bouwen aan een lerend zorgnetwerk in Gavere, opdat zorgvragen 

van mensen vlot hun weg kunnen vinden naar een centraal 

infopunt 

 

 

Veiligheid 



 

Een evidentie maar blijvende zorg in de sterk maatschappelijke 

veranderende samenleving. Gelukkig intergemeentelijk georganiseerd, 

maar met lokale accenten. 

Werkpunten veiligheid : 

- Preventie is het sleutelwoord en, communicatie hieromtrent de 

uitdaging 

- Binnen de fusies die vooropgesteld worden binnen brandweer en 

politie  toezien dat ieders eigenheid en problematiek de specifieke 

aandacht behoud 

- De maatschappelijke controle ondersteunen : Bin-werking, lokale 

politie, opstarten LIVC 

Duurzaamheid 

Verdient een integraal proces steunend op de Europese SDG’s van 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

Werkpunt duurzaamheid : 

- Het in de regel aftoetsen aan deze normen bij ieder project  

- Het in vraag stellen van lopende processen of methoden 

- Dit doen binnen een balans van haalbaar/betaalbaar 

 

 

Financieel beleid 

Efficiënt en gezond zijn de doelstellingen, optimalisatie dé uitdaging 

De fiscaliteit behouden is door eenieder onderschreven, een periodieke 

analyse bepaalt onze marges 

Werkpunten financiën : 

- Opvolgen impact van externe factoren 

- Onder controle houden uitgaven personeel 

- Toelagen durven in vraag stellen 

- Opportuniteiten van gunstige financiële markten aanwenden 

- Onze financiële zorgzame aanpak als principe verankeren binnen 

de organisatie en het management 

- Het uitwerken van een kader van principes waarbinnen de nieuwe 

investeringen dienen te gebeuren 

- Meer reële budgetten vastleggen in functie van noden 

- Duurzaam beheer patrimonium (kerken) 

 



 

 


