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Voorwoord 
 
 
Dit document is de basis van waaruit het gemeentebestuur Kruibeke de volgende zes jaren wil 
aansturen als een eenheid.  
 
De partners van de bestuursploeg zullen, met respect voor elkaar en met begrip voor ieders 
eigenheid, steun geven aan allen die willen samenwerken om vooruitgang te realiseren.  
 
Vandaag is het goed wonen in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Dat danken we aan vorige 
bestuursploegen en gemeentelijk personeel, aan onze inwoners, aan de ondernemers, aan de 
verenigingen, aan vrijwilligers, aan creatievelingen en initiatiefnemers, aan wijken en buurten, 
aan gezinnen en individuen, … 
 
Binnen zes jaar moet het nóg beter wonen zijn in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Dat is onze 
ambitie! Met dit bestuursakkoord schrijven wij samen een positief verhaal. 
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Een efficiënte en participatieve bestuursstijl 
 
We werken vanuit een hechte bestuursploeg waarbij de burgemeester samen met het 
schepencollege het gezicht is van de gemeente. Burgemeester en schepenen leven en werken 
voor Kruibeke en de gemeenteraadsleden zijn de antennes bij de bevolking.  
We laten ons omringen en adviseren door een bekwaam ambtenarenkorps en beperken het 
beroep op externe experten en studiebureaus.  
We streven naar een optimale samenwerking met de Kruibeekse samenleving. Raden, 
adviesorganen, verenigingen en burgers zullen gehoord worden, onder andere in 
informatiezittingen. Dit alles met de bedoeling om tot meer gedragen beslissingen te komen. 
We doen er alles aan om zowel de gemeenteraad als de commissievergaderingen zo publiek 
mogelijk te maken.  
We zoeken naar een breed draagvlak in de diverse grote projecten. De bestuursploeg wil de 
ingeslagen weg niet verlaten, maar bijsturen waar het wenselijk is. We denken hierbij vooral 
aan de (nieuw) bouw van het gemeentehuis in Kruibeke.  
 
Er dient nagedacht te worden over verregaande samenwerking met de omliggende 
gemeenten. De samenwerking met intercommunales – in het bijzonder Interwaas -, 
huisvestingsmaatschappijen, intergemeentelijke VZW’s, … wordt geoptimaliseerd. Waar 
nodig werken we in publiek-private samenwerkingsverbanden; burgerinitiatieven en een 
publiek-civiele samenwerking verdienen eveneens onze aandacht. Ook de voor- en nadelen 
van een eventuele fusie worden in kaart gebracht, rekening houdende met de financiële 
injectie hiervoor door de Vlaamse Overheid. 
 
Het bestuur gelooft in de kracht van verbinding tussen mensen en in een opbouw van 
onderuit. Daarom verstrekken we een buurtbudget voor leuke initiatieven. Daarom ook 
organiseren we een bevraging naar de noden van alle kinderen en jongeren, senioren, 
gezinnen en ondernemers van onze gemeente.  
 
We bouwen  een registratie- en volgsysteem uit voor vragen en antwoorden aan het 
gemeentebestuur en -diensten. We breiden dit verder uit tot een echte ombudsdienst, waar 
burgers met problemen en vragen omtrent het bestuur en de ambtenarij terechtkunnen. Wij 
beloven een transparant beleid. Daar heeft de burger recht op. 
 
 
 



 Positief voor Kruibeke  

Bestuursakkoord 2019-2024  5 

Duidelijke communicatie  
 
Het bestuur wil duidelijk communiceren. We bestendigen de inspanningen van de afgelopen 
jaren, maar hebben de ambitie om de gemeentelijke website en het e-loket nog te verbeteren. 
We willen blijvend inzetten op fysieke kanalen en tegelijk mensen begeleiden in het proces 
van digitalisering. 
Ingrijpende wegwerkzaamheden worden in voorafgaand overleg tijdig gepland en 
meegedeeld. 
 
 

Transparante en gezonde financiën 
 
We voeren een financieel verantwoord beleid dat de noodzakelijke investeringen kan 
waarborgen. Belangrijk hierbij is de herschikking van gemeentelijk patrimonium en van het 
OCMW-patrimonium. We maken een transparant budget op en organiseren hierover 
infovergaderingen. Zodra er budgettaire ruimte is, zonder de goede werking van de gemeente 
te hypothekeren, willen we de mogelijkheid van een lastenverlaging onderzoeken.  
 
 

Ruimtelijke ordening 
 
Om kernversterkend te werken en open ruimte te vrijwaren, pakken we verkrotting en 
leegstand aan via doordachte premies en subsidies voor de renovatie van woningen en andere 
gedragssturende maatregelen. We stimuleren het renoveren van oude sociale huurpanden en 
we onderzoeken de invoering van een conformiteitsattest voor oude privé-huurpanden. We 
zetten in op duurzaam wonen in aangename en veilige buurten met extra speelpleintjes voor 
jonge gezinnen. Geplande sociale projecten worden gerealiseerd en we blijven ijveren voor 
betaalbaar wonen, ook in samenwerking met het sociaal verhuurkantoor en de sociale 
huisvestingsmaatschappijen. Bij nieuwe ontwikkelingsprojecten streven we een gedeeltelijke 
sociale invulling van de koopwoningen na, tot het sociaal objectief bereikt is. 
Het bestuur ziet de GECORO als een belangrijk adviesorgaan. Bij grote projecten toetsen we 
de mogelijkheden van publiek-private samenwerkingen af.  
We kunnen een respectvolle bijkomende invulling van kerken bespreken met de betrokken 
actoren. 
 
Kruibeke   
De verfraaiing van de dorpskern wordt aangepakt: het kerkplein, het Cruybeecks Hof, de site 
Altena, het Gildenhuis en de pastorij bieden opportuniteiten voor een kwalitatieve 
herinrichting met de focus op wonen, cultuur, horeca en kleinhandel. Op de site Altena wordt 
enerzijds het sociaal project zo snel mogelijk gerealiseerd in samenwerking met GMH en 
anderzijds het private luik met commerciële invulling op de markt gebracht. Ondergronds 
parkeren moet er mogelijk zijn. De geplande verbouwing van het gemeentehuis wordt kritisch 
herbekeken, in functie van aangenaam werken en van een goede dienstverlening aan de 
burger volgens het basisprincipe Front- en Backoffice. Het gemeentehuis moet een 
Administratief Centrum zijn. Als gemeenschapscentrum bekijken we andere mogelijkheden.  
We onderzoeken de mogelijkheid van bijkomende sportinfrastructuur aan de Kerkeputten. 
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Bazel 
We voorzien een uitbreiding van de sportinfrastructuur en kantine aan de Dulpop.  
We zoeken tijdig naar een gepaste inplanting voor het nieuwe containerpark. 
 
Rupelmonde 
Rekening houdend met de gedane studies voor het RUP en met aandacht voor de mobiliteit 
werken we het masterplan Rupelmonde verder af. Prioritair daarbij zijn de kade en de site 
Gildenhuis, in overleg met privé-partners.  Ondergronds parkeren wordt onderzocht. Het CNR-
project wordt uitgerold met het oog op een ontsluiting met minimale impact op de omgeving 
en met aandacht voor bekommernissen van de bewoners. Het bestaand project voor het 
Mercatoreiland, met behoud van de treurwilg, wordt afgewerkt. Daarbij behoudt het zijn 
multifunctionele bestemming waar grote openluchtactiviteiten kunnen doorgaan. 
 
 

Mobiliteit 
 
Het bestaande mobiliteitsplan wordt herbekeken en waar nodig bijgestuurd. We werken 
verder rond het STOP-principe (eerst Stappen, dan Trappen, Openbaar vervoer en Persoonlijk 
vervoer). 
De gewestweg N419 is een belangrijke verkeersas in onze gemeente. We pakken de inrichting 
ervan zo snel mogelijk aan, met allereerst aandacht voor een vlotte en veilige verkeersstroom, 
onze kinderen voorop. We plaatsen variabele LED-verkeersborden in zone 30/50-trajecten en 
pleiten voor gerichte snelheidscontroles. De kasseien vervangen we door geluidsarme 
alternatieven.  
Via ANPR en intelligente camera’s pakken we het doorgaand zwaar verkeer op onze wegen 
aan en in overleg met onze buurgemeenten nemen we maatregelen tegen het sluipverkeer. 
We blijven druk uitoefenen voor de aanleg van een gescheiden fietspad op de gewestweg 
N485 (Heirstraat). We zoeken geschikte locaties voor vrachtwagenparkings. We hebben oog 
voor de parkeerproblematiek in de dorpskernen. We onderzoeken ondergronds parkeren en 
realiseren kleine (groene) clusterparkings met laadpalen voor elektrische wagens. Om onze 
lokale handels- en horecazaken maximaal bereikbaar te houden, organiseren we 
kortparkeren.  
 
We ijveren voor een beter openbaar vervoer, ook naar Beveren en Bornem, via participatie in 
de vervoersregioraad. We promoten voluit het gebruik van de waterbus. 
We stimuleren fietsen en wandelen. We investeren in voldoende en goed onderhouden voet- 
en fietspaden. We voorzien op een aantal plaatsen overdekte fietsstallingen, waar mogelijk 
met elektrische laadpalen. We onderzoeken de mogelijkheden van deelfietsen. De functionele 
trage wegen maken we gebruiksvriendelijker en beter bewegwijzerd, voor een maximaal 
gebruik. Bij wegenwerken nemen we minder-hinder-maatregelen op maat van fietsers en 
voetgangers. 
 
Kleine schade aan openbare weginfrastructuur (zoals putten in voet- en fietspaden, 
verzakkingen van de weg, …) moet vlot gemeld kunnen worden door de burgers en vervolgens 
ook snel verholpen door onze technische dienst.  
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Milieu en natuur 
 
We gaan voor een klimaatneutrale gemeente, onder andere via de ondersteuning van 
woningrenovaties. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld en investeert zelf in een 
energie-efficiënt patrimonium. De gemeentelijke diensten worden bij voorkeur uitgerust met 
milieuvriendelijke transportmiddelen, het gemeentelijk wagenpark wordt vergroend. We 
voeren een duurzaam aankoopbeleid. We nemen initiatieven om de afvalberg te beperken en 
zoeken proactief naar oplossingen in de fijnstofproblematiek. 
 
Het plan voor de verledding van de openbare verlichting wordt verder uitgerold. Zonne- en 
windenergie zijn belangrijk, maar extra windturbines willen we enkel in lijn met de E17. 
 
Om voldoende ruimte aan de natuur te geven, kiezen we voor inbreiding en voor een 
harmonieus park- en groenbeheer. Goed onderhouden grachten en gemaaide bermen helpen 
om erosie te vermijden. We maken duidelijke afspraken met de landbouwers. We controleren 
op de herbeplanting van bomen na kap. We ondersteunen de vrijwilligers die zwerfvuil langs 
de wegen en op de akkers en weiland tegengaan.  
We blijven de Minaraad als een belangrijke adviesraad zien, in goede verstandhouding met de 
landbouw. 
 
 

Dierenwelzijn 
 
“De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met 
dieren.” Precies daarom installeren we een meldpunt voor dierenverwaarlozing.   
De veelvuldige wateroverlast aan de hondenlosloopweide in Kruibeke wordt aangepakt en in 
Bazel en Rupelmonde worden dergelijke weides geïnstalleerd. 
 
 

Land- en tuinbouw 
 
We hebben oog voor het landelijk karakter van onze gemeente en het typisch Waas landschap 
met zijn bolle akkers. We beschermen ons platteland en we zorgen voor een maximaal behoud 
van landbouwgrond, opdat de land- en tuinbouwbedrijven bestaanszekerheid behouden. 
 
Bij de heraanleg van landelijke wegen wordt rekening gehouden met de noden van de 
landbouwers en de afmetingen van de hedendaagse landbouwvoertuigen. Bij het knippen van 
wegen om sluipverkeer tegen te gaan, worden uitzonderingen voorzien voor 
landbouwvoertuigen. 
 
We onderzoeken de mogelijkheid om de landbouwers in de winter de wegen mee te laten 
ruimen en berijdbaar te maken. Ook op andere gebieden zetten we in op de hulp van onze 
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landbouwers. Zo kunnen we een win-win situatie bereiken waarbij de landbouwers op een 
positieve manier in beeld komen.  
We streven een goede samenwerking na tussen de Polderij en de landbouwers, waarbij zij een 
belangrijke rol krijgen in het onderhoud van de percelen die nog voor bewerking in 
aanmerking komen.  
We bepleiten de oprichting van een landbouwadviesraad.  Via het loket “lokaal werk en 
ondernemen” ondersteunen we onze land- en tuinbouwers.  
 
 

Weekmarkten, jaarmarkten en kermissen 
 
Dit plaatselijke gebeuren krijgt onze volledige steun. We maken onze wekelijkse markten in 
Rupelmonde en Kruibeke aantrekkelijker voor zowel bezoekers als marktkramers. De 
jaarmarkten wordt nieuw leven ingeblazen door aanpassing van het concept.  
 
We stimuleren het gebruik van lokale producten via o.a. de maandelijkse boerenmarkt, 
hoevewinkels en Buurderij. 
De kermissen willen we bruisender, in samenwerking met de plaatselijke horeca, middenstand 
en verenigingen. 
 
 

Feestelijkheden en evenementen  
 
Levendige buurten en wijken vormen de ruggengraat van onze gemeente. Losse initiatieven 
die het sociale weefsel in een wijk of buurt versterken, zoals bv. de vele straat- en wijkfeesten, 
bieden we logistieke ondersteuning.  We blijven lokale toeristische initiatieven en events van 
verenigingen stimuleren. Evenementen met een bovenlokaal karakter die de gemeente extra 
uitstraling geven, ondersteunen we maximaal. 
 
We vinden het essentieel dat in het centrum van elke deelgemeente ruimte voorbehouden 
wordt voor de organisatie van evenementen. We zorgen voor een goed afsprakenkader. De 
Uit-in-Kruibeke-databank krijgt de volle aandacht. 
  
 

Middenstand en lokale economie 
 
Onze handelaars zijn van onmiskenbaar belang. We blijven zoeken naar constructieve 
oplossingen die wonen, werken, verplaatsen en winkelen in Kruibeke nog kunnen verbeteren. 
We stellen alles in het werk om de bewoners zoveel mogelijk bij de plaatselijke ondernemers 
te laten kopen en als gemeente willen we daarin het goede voorbeeld geven. De 
middenstanders krijgen de volledige steun van het gemeentebestuur, in samenwerking met 
ondernemersverenigingen als Unizo en Markant (lokale ondernemersgids, klantenacties, 
Kruibeekse geschenkbon, …) 
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We geven handelszaken of bv. een groepspraktijk hun plaats in de dorpscentra, zoals voorzien 
in de Rups. We laten start-ups en pop-ups toe en faciliteren deze om onze dorpskernen 
levendig te houden. Om jonge ondernemers te ondersteunen, ontwikkelen we een 
startersbeleid.  We belonen creativiteit en ondernemerschap via het loket “lokaal werk en 
ondernemen”. Waar nodig werken we samen in publiek-private samenwerkingsverbanden. 
We zorgen voor aangepaste fietsinfrastructuur (o.a. door de aanleg van aantrekkelijke 
fietspaden met voldoende ledverlichting). Het onderhoud en de vernieuwing van de 
voetpaden in de dorpskernen krijgen prioriteit.  Plaatsen voor kortparkeren zijn noodzakelijk 
om het winkelen bij de lokale middenstand te vergemakkelijken. Voldoende openbare parking 
in de nabijheid van de winkels is noodzakelijk. Clusterparkings in en rond de dorpskernen 
kunnen fungeren als bezoekersparking. 
 
We organiseren een onthaalmoment waar lokale verenigingen en privé-initiatieven 
samenkomen en waar nieuwe inwoners kennis kunnen maken met de gemeente. 
 
 

Tewerkstelling  
 
We hechten veel belang aan tewerkstelling in eigen streek en gemeente. Werk verbindt 
mensen en zorgt voor integratie in de samenleving. We willen een loket “lokaal werk en 
ondernemen” oprichten dat voor alle ondernemers, land- en tuinbouwers en 
middenstanders, maar ook voor mensen die op zoek zijn naar werk in de eigen gemeente een 
duidelijk aanspreekpunt kan zijn. De KMO-zones in onze gemeente dragen bij tot 
tewerkstellingsmogelijkheden dichtbij en tot de welvaart van Kruibeke. We volgen de 
ontwikkeling van de site Duc d’O. We beogen een vermindering van de leegstand van 
beschikbare bedrijfspanden.  
 
Het bestuur vindt projecten van sociale tewerkstelling belangrijk en wil deze gepast 
ondersteunen. De gemeente en het OCMW geven hierin het goede voorbeeld. 
 
We organiseren met lokale en regionale bedrijven en met de VDAB een job- en 
vrijwilligersbeurs. 
 
Voor de kinderen van werkende ouders dient de opvang zeker tijdens de schoolvakanties extra 
plaatsen te voorzien.  
 
 

Veiligheid 
 
Het bestuur zorgt voor een propere en veilige buurt. We gaan voor sociale controle en 
ordehandhaving, met een gepaste aanpak van zwerfvuil, vandalisme en drugs. We gaan 
preventief tewerk, maar verhogen ook de pakkans via camera’s. We willen een doordacht 
GAS-reglement invoeren en dit afstemmen met Temse, onze partner in de politiezone. 
Daarnaast zetten we in op de samenwerking tussen wijkagenten, vrijwillige 
buurtverantwoordelijken, gemeenschapswachten en maatschappelijk werkers. Waar 
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moeilijkheden worden aangekaart, moeten die ook daadwerkelijk worden opgevolgd. We 
ondersteunen buurt- of wijkinformatienetwerken.  
 
Er komt een nieuwe brandweerkazerne op de huidige locatie.  We blijven onze 
jeugdbrandweer voluit ondersteunen. 
 
 

Jeugd  

Ons jeugdbeleid vertrekt vanuit een principe van samenwerking met de jeugdraad, 
jeugdverenigingen, jeugdhuis en jongeren. Initiatieven ter bevordering van integratie krijgen 
onze volle steun, we begeleiden jeugdbewegingen in hun inclusiebeleid. 

Dit bestuur ondersteunt de investeringen in infrastructuur (nieuwbouw en onderhoud) voor 
diverse jeugdbewegingen. Absolute voorrang wordt gegeven aan de chiromeisjes van 
Kruibeke en aan de Scouts en Chiro van Rupelmonde, zoals reeds voorzien. De 
gebruiksovereenkomsten tussen gemeente en jeugdbewegingen worden op elkaar 
afgestemd. Het uitgangsprincipe moet steeds zijn dat de jeugdbeweging een zo groot 
mogelijke zelfstandigheid heeft.  Dit vertrouwen in de jeugd leidt tot een groter 
verantwoordelijkheidsbesef.  

We ondersteunen onze jeugd niet enkel financieel, maar ook logistiek en met een 
evenementencoördinator. 

We willen meer jongeren naar de Dag van de Jeugd als opstap naar de jeugdbeweging, met 
aandacht voor de niet-georganiseerde jeugd. 

De jeugd verdient een geschikte fuifaccomodatie, met oog voor veiligheid en respect voor de 
omwonenden. Er moet onverwijld gezocht worden naar geschikte locaties in gebouwen.  Het 
fuifbeleid voeren we doordacht en in samenspraak met jongeren (o.a. de regelgeving in 
verband met alcohol) en we hebben oog voor een drugsbeleid. 
 
 

Sport 

De sportraad adviseert het bestuur. 

Om de beschikbare middelen optimaal te benutten, wordt het delen van sportinfrastructuur 
tussen scholen en verenigingen aangemoedigd.  

We actualiseren het masterplan sport en vrije tijd. We ijveren voor het verder uitbouwen van 
sportinfrastructuur aan de Dulpop. Voorts denken we na over een evenwichtige spreiding in 
de drie deelgemeenten, dus ook in Rupelmonde (zie het RUP) en in Kruibeke (Kerkeputten). 

We ijveren voor een korting op zwemabonnementen in Beveren en Temse. 
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Onderwijs 
 
De onderwijsraad adviseert het bestuur.  
We gaan het debat aan over het onderwijs. We willen de keuze tussen officieel en vrij 
onderwijs in de lagere school behouden, met aandacht voor diversiteit en pluralisme. In het 
kader van flankerend onderwijs behandelen we alle scholen op dezelfde manier. Elk kind moet 
gelijke kansen krijgen. We geven logistieke en financiële steun aan alle Kruibeekse scholen. 
De voordelen van netoverschrijdende samenwerking en een fusie nemen we in overweging, 
rekening houdende met het ingediende Agion-dossier. We ondersteunen ook het middelbaar 
en het kunstonderwijs. 
We promoten het idee van een brede school: we willen optimaal gebruik maken van de 
schoolinfrastructuur, ook buiten de lesuren en in de schoolvakanties.  
 
 

Cultuur en verenigingsleven 

De cultuurraad adviseert het bestuur. 

Culturele verenigingen krijgen gepaste ondersteuning. 
Er wordt uitgekeken naar geschikte infrastructuur met een polyvalente zaal. Ondertussen 
worden bestaande, kleinere locaties opgefrist. We verlenen onze kritische medewerking aan 
het cultureel project “Van Steen tot Steen”, evenwel met respect voor de lokale bevolking en 
met oog op de budgettaire impact. We gaan voor een centrale bib in Kruibeke – waar ook 
publiek gebruik van computers en internet mogelijk is – en kleinere antennes in Bazel en 
Rupelmonde. We onderhouden de bestaande kunstwerken in de gemeente zorgvuldig en 
onderzoeken ook de mogelijkheid om een team van buren en vrijwilligers daarin te betrekken. 
Voorts blijven we uitkijken naar verdere uitbreiding van ons kunstpatrimonium. 
 
Initiatieven die mensen samenbrengen worden ondersteund. We willen het systeem van 
basissubsidies of projectsubsidies aan verenigingen verfijnen en harmoniseren, in 
samenspraak met de respectievelijke adviesraden en met beperkte administratieve lasten 
voor die verenigingen.  
 
De bestuursploeg wil speciale aandacht in het verenigingsleven geven aan specifieke 
doelgroepen. We bekijken of er een aanbod is op maat voor bv. kinderen en jongeren met een 
beperking of uit (kans)arme gezinnen. Een (intergemeentelijke) UIT-pas kan worden 
ingevoerd. 
 
 

Algemeen sociaal beleid 
 
Met de inkanteling van het OCMW krijgt de gemeente de kans om een eigen sociaal beleid uit 
te stippelen.  We besparen niet op sociale dienstverlening maar gaan voor een goede 
afstemming tussen alle partners in het lokaal sociaal beleid. Wij willen de sociale dienst- en 
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hulpverlening nabij, toegankelijk en laagdrempelig. We blijven de armoedetoets hanteren en 
betrekken de meest kwetsbaren in dialoog.  
We gaan de strijd aan tegen kinderarmoede en werken hiervoor samen met  Welzijnsschakels 
en andere organisaties die hieromtrent actief zijn. Ook andere actoren zoals scholen, 
kinderdagverblijven, jeugd- en sportverenigingen worden betrokken om probleemsituaties te 
detecteren, om concrete hulpverlening op te zetten en om te sensibiliseren.  We 
onderschrijven het belang van een Dorpshuis in Rupelmonde en de antennes ervan in 
Kruibeke en Bazel. 
We regisseren het sociaal beleid samen met relevante partners als huurdersbonden, VDAB, 
Zorgpunt Waasland en thuiszorgdiensten. 
We blijven zorgen voor de opvang van daklozen via noodwoningen. De positieve resultaten 
met het Crisis Opvangnetwerk Waasland blijven we verder uitwerken. We behouden het LOI 
in solidaire overeenstemming met de nationale evolutie van de vluchtelingeninstroom. 

We nemen initiatieven tegen voedselverspilling. We gaan de strijd aan tegen energie- en 
waterarmoede. Het sociaal beleid ondersteunt het energiebeleid en omgekeerd.  We maken 
de mensen bewust van hun verbruik, investeren in begeleiding voor kansarmen en werken 
nauw samen met energieleveranciers als snelste weg naar een oplossing voor de mensen.   

Kruibeke heeft nood aan een voorziening voor mensen met een beperking.  We helpen 
dergelijke initiatieven. 
 
 

Gezin 
 
Het gezin (in zijn verschillende vormen) is de hoeksteen van de samenleving en daarom van 
onschatbare waarde. We heractiveren de samenwerking met de gezinsraad. De gemeente  wil 
investeren in opvoedings- en gezinsondersteuning o.a. door gemeentelijke steunmaatregelen 
voor kinderen van gescheiden ouders, netwerkvorming, buurtwerk en samenwerking met 
cultuur, sport en jeugd. Bijzondere aandacht gaat naar kwetsbare gezinnen. We werken 
intenser samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk.  

Grabbelpaswerking, speelpleinen, en (sport-)kampen blijven we organiseren. We zorgen 
ervoor dat kinderen ook op het openbaar domein kunnen spelen.  We creëren bijkomende 
speelpleintjes waar nodig en de bestaande speelpleintjes willen we goed onderhouden of 
vernieuwen. Meter-/peterschap van zulke pleintjes kan hierin een grote meerwaarde 
betekenen. We stimuleren speelstraten in de schoolvakanties.  

We onderzoeken de mogelijkheid van een financiële tussenkomst in het vervoersabonnement 
voor onze schoolgaande jeugd.  

We voeren een kindvriendelijk beleid, rekening houdende met de kinderrechten. We zijn voor 
de oprichting van een kinderraad. 

Kinderopvang 
 
We volgen de nood aan betaalbare kinderopvang op en realiseren indien nodig aangepaste 
accomodaties. We starten gesprekken op met onze scholen voor het vastleggen van geschikte 
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locaties binnen hun beschikbaar patrimonium. Ook richten we ons naar de masterplannen en 
bekijken de mogelijkheden van het gemeentelijk patrimonium.  
 
 

Senioren en medioren 
 
We werken samen met de seniorenraad en andere adviesraden.  
We willen dat er een duidelijk aanspreekpunt komt voor senioren en medioren en bieden 
steun aan lokale verenigingen die actief zijn voor deze leeftijdscategorie. Wij willen de 
thuiszorg van bejaarden in hun eigen vertrouwde omgeving verder uitbreiden. De renovatie 
van oudere woningen om deze thuiszorg mogelijk te maken, ondersteunen we met informatie 
en premies. Ook de gemeentelijke mantelzorgpremie is belangrijk. 
We waken over een goede samenwerking met Zorgpunt Waasland. Er is een goed overleg met 
de huisartsenkring, we blijven hierin participeren. We werken samen met het Logo. 
 
 

Toerisme 
 
We zetten het toeristisch beleid verder. We willen geen massatoerisme, maar we spelen onze 
toeristische troeven uit in balans met de leefbaarheid van Kruibeke. We promoten lokale 
wandel- en fietsroutes en betrekken daarbij ook de lokale gidsen, handelaars, horeca en 
verenigingen. We ontwikkelen gezellige onthaalpoorten aan de toegangen van de Polders van 
Kruibeke. We onderstrepen het belang van de Polderij en ondersteunen dit. We waken over 
de veiligheid, steeds met eerbied voor de natuur. Voor het kampeertoerisme worden er in de 
drie deelgemeenten kleinere mobilhomeparkings ingericht, indien mogelijk in samenwerking 
met De Vlaamse Waterweg of andere organisaties. 
 
 

Mondiaal beleid 
 
De Mondiale Raad adviseert het bestuur.  
Het beleid onderschrijft het belang van mondiale solidariteit met de derde wereld en steunt 
diverse initiatieven, ook die hulp ter plaatse bieden. We promoten Fair Trade. Inleefreizen 
voor de jeugd blijven we passend ondersteunen. 
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Betekenis van de afkortingen 
 
ANPR  Automatic NumberPlate Recognition 
GAS  Gemeentelijke Administratieve Sanctie 
GECORO Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening 
GMH  Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting 
LOGO  Lokaal GezondheidsOverleg 
LOI  Lokaal OpvangInitiatief 
Minaraad Milieu- en natuurraad 
OCMW  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
RUP  Ruimtelijk UitvoeringsPlan  
VDAB  Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling 
WZC  WoonZorgCentrum 
 


