
Voorstelling lijst en programma 
Dendermonde, 27-08-2018



Agenda:  
 
1. Speerpunten programma 
 
2. Kandidatenlijst  



1. Speerpunten programma 



Inleiding – waarom Open Vld?

▪ Dendermondse motor is stilgevallen, gebrek aan 

dynamiek 

▪ Open Vld Dendermonde is de enige aanvaardbare lijst 

die sinds 2000 geen deel heeft uitgemaakt van de 

bestuursmeerderheid 

▪ Onze partij is dus broodnodig voor de noodzakelijke 

nieuwe dynamiek 



Inleiding - principe

▪ Kerntaken 

▪ Stadsbestuur doet minder zelf, evolueert van actor 

naar partner => meer kansen voor vrije initiatieven 

▪ Omslag van inspraak naar participatie  

▪ Minder regelneverij en minder betutteling 

▪ Maximale introductie van het principe van 

marktwerking





1. Een doordacht en gezond 
financieel beleid

▪ Aanvullend personenbelasting en opcentiemen op de 

onroerende voorheffing (in 2008 door CD&V/N-VA en 

sp.a verhoogd) mogen niet opnieuw verhogen 

▪ Retributies en belastingen, korting voor 

Dendermondenaar 

▪ Vb. toegang Olympos 

▪ Belasting op ongeadresseerd drukwerk  

▪ Geen nutteloze investeringen en megalomane 

projecten 

▪ Maximale digitale dienstverlening & zuinige overheid



2. Een overheid ten dienste van de 
burger

▪ Via een burgerbegroting beslissen burgers zelf voor 

een deel over de lokale investeringen 

▪ Introductie jaarlijkse inforaad en opname van taak 

ombudsman in takenpakket (geen nieuwe FTE) per 

deelgemeente 

▪ Eén "9200"-telefoonnummer en één emailadres



3. Een ondernemend Dendermonde

▪ Alle economische bevoegdheden (lokale economie, 

middenstand, landbouw en toerisme) worden 

gecentraliseerd bij één schepen 

▪ Ondernemersloket 

▪ Starters: terugbetaling inschrijving KBO en 

gefaseerde terugbetaling opcentiemen onroerende 

voorheffing 

▪ Handelsmanager



3. Een ondernemend Dendermonde

▪ Kader voor initiatieven als "Dendermonde beach" 

▪ "Oude Briel": reële vraag  / ontsluiting / buffering



4. Een veilige stad voor elke burger

▪ Kordate aanpak van kleinere inbreuken zoals 

sluikstorten en zwerfvuil => GAS 

▪ BIN’s (Buurtinformatienetwerken)  

▪ Politie op het terrein, wijkinspecteurs spenderen 

vandaag de helft van hun tijd aan administratieve 

taken 

▪ Opnieuw een wijkcommissariaat in Appels + behoud 

elders 



4. Een veilige stad voor elke burger

▪ Pro camerabewaking 

▪ Safe Party Zone: een plaats- of toegangsverbod 

▪ Brandweerpost Oudegem: analyse interventietijden 

Z-W grondgebied 



5. Bereikbare en verkeersveilige stad

▪ Prioriteit ligt op fietsveiligheid en schoolkinderen 

▪ Overzichtelijkheid en duidelijke regels zonder al te 

veel uitzonderingen 

▪ Nieuwe inrichting Oude Vest met parkeereilanden, 

groen- en fietsvoorzieningen, bij voldoende 

randparkings  

▪ Investeringen in voet- en fietspaden worden drastisch 

verhoogd 



5. Bereikbare en verkeersveilige stad

▪ Nieuwe woonwijken (zoals RUP Elsbos en Vlietberg): 

eerst de ontsluiting 

▪ Smart city: ANPR-camera's en gsm-signalen 



5. Bereikbare en verkeersveilige stad

▪ Parkeerbeleid: 

▪ gratis parkeren op dakparking bib (bezetting & 

compensatie) 

▪ enkel gebruikte tijd betalen 

▪ gratis kwartier => half uur 

▪ elke verloren gegane parkingplaats 

gecompenseerd, idealiter ondergronds 

▪ kortparkeerplaatsen



6. Duurzaam Dendermonde

▪ Glas & grofvuil door Verko ophalen / slimme 

vuilnisbakken 

▪ Energiezuinige (stads)gebouwen, maximaal voorzien 

van hernieuwbare energie 

▪ rollend fonds 

▪ groene stadsobligatie 

▪ samenwerken met een private partner, zgn. ESCO 

(Energy Service Company) 

▪ Oplaadinfrastructuur voor elektrische wagens en 

fietsen 



7. Een aangename omgeving

▪ Sociale woonprojecten: koop i.p.v. huur 

▪ Sociale huurwoning tijdelijke hulp: sterkste huurders 

naar private markt 

▪ Sociale bewoners dienen Nederlands te spreken of te 

leren en kunnen geen andere eigendom, in binnen- 

en buitenland, bezitten 

▪ Gezonde mix private en sociale woningen én belang 

locatie 

▪ Fusie Volkswelzijn en Volkswoningen



7. Een aangename omgeving

▪ Nieuw dorpsplein in Schoonaarde 

▪ O.L.V.-kerkplein dient omgevormd tot volwaardig 

stadsplein 

▪ Afscheidsruimte voor vrijzinnigen (bvb. één van de 

vrijkomende kerken), uitbating door een private 

partner 

▪ Meer en betere speelpleinen, vb. Vliet Baasrode 

▪ Schoonaarde nood aan minstens één en Oudegem aan 

kwalitatiever publiek park



8. Dendermonde: voor iedereen

▪ Eén welzijnsraad: ouderen & mensen met een 

beperking 

▪ Eén lokaal dienstencentrum voor Schoonaarde, 

Oudegem, Appels en Mespelare 

▪ Kinderopvang in elke deelgemeente, met voorrang 

voor werkende ouders 

▪ WZC Hof ter Boonwijk moet open blijven 

▪ Hondenspeelweide 

▪ Huisdierenbegraafplaats 



9. Dendermonde bruist
▪ Faciliteren fusies sportclubs: efficiënt inzetten 

middelen 

▪ Uitbreiding van de sportsite in Sint-Gillis (PPS) 

▪ Nieuwe sporthal in Grembergen (PPS) 

▪ Renovatie van de sporthal van Baasrode (PPS) 

▪ Herbestemmen kleinere kerken tot multifunctionele 

zalen 

▪ Heraanleg atletiekpiste: evt. alternatief via 

afwaterend kunstgras 

▪ Site Kalendijk – Olympos: Finse piste en 

fitnesstoestellen 






