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#dewegvooruit 

 

 

Onze MISSIE en VISIE, ons ENGAGEMENT, jouw TOEKOMST  

 

90% van alle Kruibekenaren is tevreden en woont graag in Kruibeke.                
CD&V Kruibeke engageert zich opnieuw voor een gemeente waar jij je als inwoner  
thuis voelt, een gemeente waar je fier op bent. 

Het verbinden van mensen en talenten is voor ons cruciaal. Wij geloven in een 
verhaal van elkaar kansen geven en kansen krijgen. Onderlinge solidariteit en 
samenhorigheid zorgen ervoor dat onze inwoners elkaar versterken, want een 
gemeenschap is veel meer dan de optelsom van individuen.  

Wij streven naar een warme en duurzame samenleving en baseren ons op pijlers 
zoals samenwerking, transparantie, klantgerichtheid en resultaatgericht werken. 

We engageren ons om een kwalitatief beleid te voeren dat permanent getoetst 
wordt aan bovenvermelde waarden en principes, met als doel om van Kruibeke 
verder een moderne en eigentijdse gemeente te maken waar het goed is om te 
wonen. 

Iedereen telt. Zo ziet CD&V Kruibeke de weg vooruit naar een goede thuis voor elke 
Kruibekenaar. De weg vooruit neem je enkel met kennis van zaken. Gewapend met 
sterke dossierkennis trekt ons team naar de gemeenteraadsverkiezingen.  

Als partij staan we tussen de inwoners. We luisteren naar jou en geven je een stem.   
Ook de handelaars en de verenigingen zijn voor ons van onmiskenbaar belang. Zij 
doen onze dorpen bruisen en geven de nodige impulsen. Ze brengen mensen 
samen.  

We engageren ons om samen met elke Kruibekenaar ontmoetingen te blijven 
initiëren: op nieuwe speelpleinen of tijdens een buurtfeest. We investeren verder in 
onze polders als groene ontmoetingsplek. We creëren een aangenaam en veilig 
klimaat.  

 



We investeren in stenen maar vergeten de mensen niet, want met stenen schrijf 
je een verhaal van vlees en bloed. Ze staan voor jouw dromen en ideeën. 

Dromen en ideeën komen tot stand op het nieuwe bankje op het plein, in het nieuwe 
gebouw van de jeugdbeweging of in een ontmoetingscentrum. We gaan voor de 
heraanleg van dorpskernen in functie van wonen, winkelen en recreatie en werken 
verder aan goede voorzieningen voor vrije tijd en zorg. We creëren voor kinderen 
en jongeren de ruimte om te spelen en zich te amuseren. 

We spannen ons samen in, want samen zijn we sterker. We trekken aan de kar om 
met anderen stappen vooruit te zetten. We faciliteren privé-initiatieven op gepaste 
wijze, dragen zorg voor mensen met een handicap en bundelen de krachten in 
ouderenzorg over de regio’s heen met Zorgpunt Waasland.  

Verbondenheid is de rode draad in ons verhaal en geeft iedereen in onze dorpen 
perspectief op een goed en gelukkig leven, dit in elke levensfase.  

CD&V Kruibeke verliest niemand uit het oog. Toegankelijke zorg staat hoog op de 
agenda: mantelzorg, armoedebestrijding, betaalbare woningen voor jonge gezinnen 
maar ook voor alleenstaanden, opvang voor mensen op de vlucht, 
assistentiewoningen... Iedereen telt. 

Ook ieders veiligheid en mobiliteit telt. Kinderen veilig naar school laten fietsen telt. 
Senioren veilig in ons dorp laten wandelen telt. We moeten de voetganger voorrang 
geven en de Kruibekenaar meer op de fiets krijgen. Veilig en goed onderhouden 
voet- en fietspaden zijn essentieel, want iedereen verdient het om zich zonder 
gevaar te kunnen verplaatsen.  

We hebben in het verleden een hele weg afgelegd. We blijven zoeken naar 
constructieve oplossingen die het wonen, werken, verplaatsen en winkelen in 
Kruibeke nog kunnen verbeteren.  Daarbij is efficiënt bestuur noodzakelijk. We 
kijken niet gewoon naar morgen. We werken vandaag aan het Kruibeke van 2030. 
Met een gedreven en ervaren ploeg bouwen wij aan onze dorpen op lange termijn.  

De weg vooruit is er één met een gedragen toekomstvisie en met verbindende en 
bekwame leiders.  Die hebben wij in huis. 

De weg vooruit moet er één zijn met kennis van zaken. 

 

Daar tekenen wij voor, 

Filip, Isolde, Dirk, Erik, Annick, Guido, Dries, Dorien, Thomas, Kris, Els, Amber, Marc, 
Johan, Monique, Hubert, Ingrid, Monique, Maria, Guy, Greta, Wendy, Geert, Koen, 
Pia. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EEN KORTE TERUGBLIK 
 
6 jaar geleden besliste CD&V met de nieuwe bestuursploeg om Kruibeke terug op de 
sporen te zetten: bestuurlijk, financieel en sociaal.  
 
Als krachtlijnen werd gekozen voor: 
 

• Een nieuwe bestuursstijl door teamwork  
• Financieel orde op zaken stellen  
• Een gecoördineerd sociaal beleid door OCMW en gemeente 
• De verloren tijd inhalen door grote projecten 
• Kruibeke, een warme gemeente 
• Kruibeke, een landelijke gemeente vlakbij Antwerpen en de haven 
• Een transparante en eerlijke communicatie met de inwoners 
• Een klantgerichte gemeente 

Nu 6 jaar later kunnen we vaststellen dat er resultaten kunnen voorgelegd worden. 

 
De nieuwe bestuursstijl door teamwork is er onmiskenbaar. 
 
Via teamwork werd samen gewerkt aan een gezamenlijke langetermijnvisie, met 
goede afspraken. CD&V koos steeds constructief #dewegvooruit.  
Burgers werden betrokken bij grote en minder grote beslissingen.   

 
Financieel werd orde op zaken gesteld. 

 
De financiën werden aangepakt. Een lange termijnplan is er. We gaven Kruibeke een 
eerlijk beeld van onze financiële situatie en beloofden enkel dat wat financieel 
mogelijk is. Er gebeurden geen belastingsverhogingen. 
 
Niet rijk maar wel sociaal. 
 
We bleven een echt sociaal beleid voeren, met voorrang voor mensen die het echt 
nodig hebben.  
De OCMW-werking staat er.  
De armoedetoets is een feit. De samenwerking met verenigingen rond armoede is fel 
verbeterd. De aanpak van kinderarmoede werd prioritair.  
Zorgpunt Waasland (samenwerking woonzorgcentra en thuiszorg Kruibeke, Beveren, 
St-Niklaas, Zwijndrecht) is een feit.  
De inkanteling van OCMW naar gemeente werd voorbereid.  
Huisvesting, ook voor senioren, was een belangrijk aandachtspunt (o.a. bijkomende 
assistentiewoningen).  
Er is een goede samenwerking met het nieuwe (privé) woonzorgcentrum Poldervliet. 



De site van het vroegere rusthuis Mercator werd een zorgsite, en ook de plannen 
voor de site van het vroegere rusthuis Altena zijn klaar. 
De mantelzorgpremie bleef behouden. 
De dorpshuiswerking blijft ondersteund. 
De integratie en opvang van vluchtelingen werd goed aangepakt (bv. 
babbelmomenten, begeleiding, aanwerving van extra personeel…). 
 
 

 
Grote projecten zijn af of zijn voorbereid. 
 
Het Masterplan en Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Kruibeke-centrum is af. Grote 
bouwprojecten kunnen starten (gemeentehuis, kerkplein, pastorij, Altena-site,…). 
 
Het Masterplan en Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Rupelmonde-centrum is af. De 
markt en de kade van Rupelmonde kunnen aangepakt worden op maat van 
Rupelmonde. De site van het Gildenhuis kan verbouwd. Het RUP vroegere CNR 
wordt voorbereid. Het oud-gemeentehuis (’t Stadhuys) kan verbouwd worden. 
 
Alle jeugdverenigingen zijn gehuisvest of hebben concreet vooruitzicht op nieuwe 
huisvesting. De projecten jeugdlokalen Rupelmonde en Kruibeke zijn gestart of 
krijgen vorm. 
 
De sport- en vrijetijdsinfrastructuur is er op verbeterd met o.a. de realisatie van een 
kunstgrasveld, aanpak van de Finse looppiste, aanpak van de bovenzaal in de 
Dulpop en een mountainbike- en loopparcours in de Polders van Kruibeke.  
Het masterplan sport- en vrijetijdsinfrastructuur werd opgestart. De bouw van een 
bijkomende sporthal werd verder voorbereid. De vervanging van de luchtdraaghal 
werd als prioriteit behandeld. 
 
Het Gecontroleerd Overstromingsgebied (GOG) is af. De Polders van Kruibeke zijn 
uitgegroeid tot de trekpleister van onze gemeente.  Natuurbeheer, toerisme, 
recreatie, gaan in het GOG samen met veiligheid. Als sturend adviesorgaan werd De 
Polderij opgericht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kruibeke werd terug een warme gemeente en we kozen en kiezen voor de 
vrijwilliger. 

 
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is Kruibeke een gemeente met een ruim aanbod 
aan gemeenschapsleven.  Onze gemeente blijft rijk aan activiteiten van jeugd-, sport- 
senioren-, cultuur- en andere verenigingen. 

We realiseerden een goede kinderopvang in aangepaste locaties. 

Vele buitenschoolse activiteiten bloeiden verder (speelplein, grabbelpas,…). 

Onze bibliotheekwerking bruist en kunst kreeg een plaats in onze gemeente met o.a. 
de plaatsing van verschillende kunstwerken op verschillende plaatsen (bv. Cosmo- 
golem, Arcade,…).   

De kwaliteit van ons onderwijs bleef behouden en werd versterkt.  Het opgerichte 
scholenoverleg resulteerde in een betere samenwerking tussen de verschillende 
scholen en schoolgemeenschappen. 
Ook de kunstacademies kenden een groei. 
 
Dankzij een goede samenwerking met de gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking werden verschillende projecten gesteund.  
 
Er kwam een reglement voor speelstraten. 
 

 
Kruibeke blijft een landelijke gemeente, vlakbij Antwerpen, maar goed om te 
wonen. 

Kruibeke staat toeristisch op de kaart, waarbij vooral de Polders van Kruibeke en de 
verschillende erfgoedgebouwen in onze gemeente een belangrijke rol spelen.  Er 
werd echter ook aandacht geschonken aan het landelijk karakter met bv. onze mooie 
bolle akkers.  Recreatieve routes zoals de groene hoevenroute en de 3K-route 
werden opgewaardeerd. Er kwam een boerenmarkt. We speelden onze rol bij de 
totstandkoming van de waterbus. 

Nieuw is ook de uitgave van het toeristisch magazine “UIT in Kruibeke”, dat tot ver 
buiten de gemeente wordt verspreid. 

Het grote subsidieproject Van Steen tot Steen voor kasteel Wissekerke werd 
binnengehaald.  

Kruibeke werd ook een gemeente met de nodige aandacht voor 
gezondheidssensibilisering en preventie.  

Wat ruimtelijke planning betreft werd gewerkt vanuit een inbreidingsvisie en bij de 
realisatie van woonuitbreiding werd gekeken naar de draagkracht van de buurt.  



Kruibeke is klaar in het kader van de nieuwe wetgeving op de omgevingsvergunning 
en de tarieven voor de bouw- en verkavelingsvergunningen werden hervormd. 
Rupelmonde kreeg er een mooie plaats bij voor de volkstuintjes. 

Kruibeke kreeg een hondenlosloopzone. Bazel en Rupelmonde volgen. 

Het woonoverleg werkt en is voor Wonen Vlaanderen een voorbeeld.   
De samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen verloopt vlot. 
Kruibeke bereikte (de reeds goedgekeurde projecten inbegrepen) het door de 
overheid opgelegde sociaal objectief voor sociale woningen. Nieuwe projecten 
werden goedgekeurd of zijn in ontwerpfase: huurappartementen Cauterhoek, 
koopwoningen Polderstraat, koopwoningen site Mercator,… Voor Cauterhoek en 
omgeving werd een project goedgekeurd om de wijk te verduurzamen: “Cauterhoek, 
Buurt voor het leven”. Diverse sociale woningen werden gerenoveerd en kregen 
dubbel glas en dakisolatie. Verschillende informatieavonden rond wonen werden 
vanuit de gemeente en in samenwerking met de provincie georganiseerd. 

Het mobiliteitsplan werd uitgewerkt en goedgekeurd en wordt nu stap voor stap 
geïmplementeerd.  Er wordt maximale voorrang verleend aan de zwakkere 
weggebruikers. Op een aantal plaatsen werd kortparkeren ingevoerd. Zones 30 en 
woonerven werden ingevoerd. Het werd veiliger aan de scholen (bv. fietsstraat 
Lamperstraat, Zoete Moederstraat, beweegbare paal Ambachtstraat,…).  

De zwerfvuilproblematiek werd aangepakt via diverse acties: handhaving, 
sensibilisering, zwerfvuildag, personeelsinzet.  Ook werd een grote groep 
zwerfvuilvrijwilligers actief die onze gemeente mee mooi maakt. 
Onze gemeente werd bijenvriendelijk en ondertekende het charter bijenvriendelijke 
gemeente. De heraanleg van openbaar groen werd hieraan aangepast. 
Via de bomenwerkgroep is er een sterk bomenbeleid. 
Een aantal trage wegen kwamen er bij of zijn in voorbereiding: Trammelant, 
verbinding Langestraat-Ambachtstraat, Laarzenpad,… 

Kruibeke kreeg een klimaatactieplan. Dit energieplan maakt onze gemeente op 
termijn CO2-arm. 

Diverse straten werden heraangelegd met gescheiden riolering. De 
wateroverlastproblematiek werd op een aantal plaatsen opgelost: Hofstraat, 
Barbierstraat,…  

Op een aantal landbouwwegen, o.a. Hondenstraat, Kromstraat, Kerkstraat werden 
uitwijkstroken voorzien. 

 

 
 
 



 
 
Een transparante en eerlijke communicatie met de inwoners. 

 
Vanuit een communicatieplan werd de gemeentelijke communicatie grondig 
verbeterd; er kwam een nieuw informatieblad, een vernieuwde website, de 
gemeentelijke Facebook werd opgestart, een nieuwe huisstijl werd ingevoerd, de 
digitale informatieborden langsheen de gewestweg kwamen er en werden een 
succes,…  
 
Het communicatiebeleid bij o.a. wegenwerken werd bijgestuurd. 
 
De interne communicatie werd aangepakt met een betere wisselwerking tussen 
schepencollege en managementteam en invoering van o.a. een interne nieuwsbrief.   
 
 
 
 
 
 
 
Een klantgerichte en vriendelijke gemeente. 
 
Met de uitwerking van een frontoffice-backoffice werking werden de nodige 
voorbereidingen getroffen naar een klantvriendelijker en toegankelijker 
gemeentehuis. 
De invoering van o.a. een afsprakensysteem werd gerealiseerd. 
 
We zorgden voor een goede opvang en informatie voor nieuwe inwoners met o.a. 
een onthaaldag. 
We vieren inwoners, o.a. de gezamenlijke jubilarissenvieringen zijn nieuw. 
 
Het management-kader van de gemeente staat op punt.  Een professioneel 
personeelsbeleid zorgt voor een klantgericht gemeentehuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VEEL GEREALISEERD, NU VERDER WERKEN VOOR JOUW KRUIBEKE 
 
WANT WIJ ZEGGEN NIET ALLEEN, MAAR DOEN!  
 

CD&V Kruibeke hangt het programma voor de komende periode op aan 4 grote 
doelstellingen: 

1. Een veilige, toegankelijke en functionele mobiliteit voor iedereen. 

2. Een bruisend verenigingsleven, vrije tijd, jeugd en talent. 

3. Jouw buurt. 

4. Zorg voor iedereen.  

 
Veiligheid, duurzaamheid, participatie en efficiëntie zijn hierbij de leidraad. 

 

 



CD&V Kruibeke is #DE WEG VOORUIT NAAR een veilige, toegankelijke en 
functionele mobiliteit voor iedereen en een Kruibeke bereikbaar voor iedereen! 

 
Mobiliteit is één van de grootste uitdagingen.  We staan met zijn allen steeds meer 
stil.  De negatieve impact op de levenskwaliteit valt niet te onderschatten.  Voor te 
veel mensen is de wagen nog steeds hét vervoermiddel, bij gebrek aan alternatief. 
Als gemeente kunnen wij als regisseur zorgen voor alternatieven. 
 
In ons beleid rond mobiliteit willen wij voorrang geven aan stappers, trappers, 
openbaar vervoer en persoonlijk gemotoriseerd vervoer, in deze volgorde.  
 
Daarnaast heeft onze gemeente alle troeven om een echt fietsparadijs te worden. 

 
#de weg vooruit naar een veilige mobiliteit  

CD&V Kruibeke zet in op gescheiden verkeersinfrastructuur. De veiligheid als fietser 
of voetganger primeert.  
 
We vermijden zwaar verkeer door onze dorpskernen en maken werk van de 
herinrichting van de gewestweg van zodra deze is overgedragen aan de gemeente. 
CD&V Kruibeke wil investeren in veilige oversteekplaatsen en voetgangerszones. 
We vervangen de kasseistroken op de gewestweg te Bazel en het OLV-Plein te 
Kruibeke in functie van een veilige mobiliteit en toegankelijkheid.  
 
Zorgen voor een veilige mobiliteit omvat ook voldoende snelheidscontroles.  
 
Een meldpunt voor putten op de openbare weg wordt verder gepromoot. We zorgen 
voor een goede timing en opvolging bij herstellingen die omwille van veiligheid 
prioritair zijn.   

 
#de weg vooruit naar een beter openbaar vervoer 
 

We nemen actief deel aan de vervoersregioraad en bepalen zo mee welke locaties in 
onze gemeente en regio moeten bediend worden door het openbaar vervoer. 

We pleiten bij De Lijn voor een beter openbaar vervoer vanuit het Waasland naar 
Kruibeke. We zijn voor een bustraject over de E17, vanuit Beveren via het veer aan 
de Scheldelei, over Rupelmonde en met bushalte aan het station van Temse en zo 
naar Bornem.  
 
CD&V Kruibeke is voor een uitbreiding van de waterbus met o.a. een halte in 
Rupelmonde en een extra aanlegsteiger in Kruibeke. 
 
We willen graag investeren in deur-aan-deur vervoer voor minder mobiele inwoners. 
De belbus blijft belangrijk. 



 
#de weg vooruit naar een toegankelijke mobiliteit 

CD&V Kruibeke investeert in voldoende brede en goed onderhouden voetpaden en 
fietspaden. We houden rekening met snelle elektrische fietsen en brede fietskarren.  

CD&V Kruibeke investeert  in het toegankelijk maken van openbare gebouwen.  
We kiezen voor een kindvriendelijke weginrichting die kinderen gemakkelijk kunnen 
“lezen”.  Ook kinderen moeten zich vanaf een bepaalde leeftijd veilig en zelfstandig 
kunnen verplaatsen in hun buurt.   
 
We gaan voor een dorpskern op maat van de fiets en zorgen voor optimale 
fietsverbindingen tussen de woonkernen en belangrijkste voorzieningen. 
 
#de weg vooruit voor Koning Fiets 

Fietsen biedt tal van voordelen: het is gezond, milieuvriendelijk, betaalbaar en 
stimuleert de lokale economie en solidaire samenleving.  

CD&V Kruibeke wil via een fietsparlement in dialoog gaan met de mensen rond het 
lokaal fietsbeleid. 

Op festivals en markten kan een fietscarwash en smeeractie georganiseerd worden.  

We blijven aanbieden om de fietsen te laten graveren.  

Fietstochten worden gepromoot en aangemoedigd.  

We stimuleren de bedrijven om werknemers met de fiets te laten komen. 

We informeren en brengen het mobiliteitsgedrag en de fietstevredenheid in kaart.  

Als bestuur willen we het goede voorbeeld kunnen geven, daarom gaan we voor een 
mobiliteitsdienst/mobiliteitsambtenaar.  

Elke beleidsbeslissing i.v.m. mobiliteit dient de fietstoets te ondergaan. 

We voorzien een fietsbudget. 

Bij wegenwerken nemen we minder-hinder-maatregelen op maat van fietsers en 
voetgangers. 

 

 
 
 
 
 



#de weg vooruit naar fietsverbindingen met onze buurgemeenten 

CD&V Kruibeke wil investeren in een veilige fietsweg naar Haasdonk.  Ook een 
fietssnelweg in de Polders van Kruibeke en een snellere fietsverbinding tegen de 
Schelde over Burcht richting Antwerpen zijn voor CD&V prioriteiten. 
We verbeteren zo de fietsverbindingen naar Antwerpen en zijn voorstander van de  
fietsbrug over de Schelde te Antwerpen of zelfs aan de Scheldelei te Kruibeke. 
 
CD&V Kruibeke wil trage verbindingswegen uitbreiden en onderhouden. We geven 
hierbij voorrang aan die trage wegen die functioneel zijn en werken verder aan het 
onderhoudsplan voor de bestaande zachte wegen.  Ook de bewegwijzering gebeurt, 
eerst in Bazel en Rupelmonde op basis van het bestaande goedgekeurde trage 
wegenplan.  Voor Kruibeke wordt een nieuw trage wegenplan uitgewerkt.  Dit alles in 
samenwerking met Regionaal Landschap Schelde Durme. 

CD&V Kruibeke zet in op fietsdeelsystemen, bv. aan de waterbus. 

 
#de weg vooruit naar een sterk parkeerbeleid 

CD&V Kruibeke investeert in kleine clusterparkings.  We denken hier o.a. aan de 
buurt van de Hoogstraat, de Langestraat, de Kerckhoek, ’t Fabriekske, de 
Polderstraat, de Scheldelei, de CNR-site... 
In de Lamperstraat voorzien we een groene kleinere clusterparking met vlakbij veilige 
speelgelegenheid voor kinderen.  We zorgen voor een win-win in overleg met de 
buurt.  We zorgen voor gepaste bewegwijzering. 

CD&V Kruibeke zet in op efficiënt parkeren, bewonersparkeren, kortparkeren in 
functie van de lokale handelaars, parkeerplaatsen met elektrische laadpalen, 
fietsenstallingen en al dan niet overdekte fietsparkeerplaatsen op elk dorpsplein en 
aan bushokjes waar mogelijk en noodzakelijk. We onderzoeken de mogelijkheden 
van het autodelen.   
We zoeken oplossingen voor de milieuoverlast die het weekend- en nachtparkeren 
van vrachtwagens met zich meebrengt en brengen deze naar parkings aan de rand 
van de gemeente. 

 

#de weg vooruit naar oplossingen voor de mobiliteitsproblemen omwille van 
de werken aan de oosterweelverbinding 

CD&V Kruibeke gaat in overleg met de omliggende gemeenten en werkt de nodige 
maatregelen uit tegen het sluipverkeer naar aanleiding van de files rond Antwerpen. 

We denken toekomstgericht en dromen ervan om op een aantal plaatsen in onze 
gemeente mobipunten te realiseren waar diverse vervoersmodi vlot gecombineerd 
kunnen worden. 

 



CD&V Kruibeke is #DE WEG VOORUIT NAAR een bruisend verenigingsleven,  
uitgebreide vrijetijdsmogelijkheden voor jongeren en alle andere talenten. 

 
Het doel van CD&V is om mensen samen te brengen en te verbinden, met het oog 
op inclusiviteit in het beleid. 

#de weg vooruit voor het rijke verenigingsleven 

CD&V Kruibeke ondersteunt de verenigingen en het verenigingsleven.  Activiteiten 
worden op mekaar afgestemd en het aanbod wordt gespreid. Initiatieven die mensen 
samenbrengen worden beloond. We willen het systeem van subsidies naar de 
verenigingen toe (basissubsidies of projectsubsidies) verder verfijnen, dit in 
samenspraak met de respectievelijke adviesraden. Voor CD&V is het belangrijk dat 
dit systeem transparant is en zo weinig mogelijk administratieve lasten voor de 
verenigingen meebrengt. Ook losse initiatieven die het sociale weefsel in een wijk 
versterken, steunen we, zoals bv. de vele wijkfeesten.  

CD&V Kruibeke wil dat alle inwoners zich thuis kunnen voelen. 
 
Speciale aandacht in het verenigingsleven willen we geven aan specifieke 
doelgroepen. We bekijken of er een aanbod is op maat voor bv. kinderen en 
jongeren met een handicap en uit (kans)arme gezinnen.  

CD&V is de partij bij uitstek die gelooft in de inzet van vrijwilligers.  

Niemand staat alleen in het leven. We hebben erg veel waardering voor mensen die 
zich inzetten voor anderen en met anderen.  

#de weg vooruit voor jongeren en onze jeugdbewegingen 

Ons jeugdbeleid vertrekt vanuit een principe van samenwerking met  
jeugdverenigingen, jeugdhuis, jeugdraad en jongeren. 

CD&V Kruibeke ondersteunt investeringen in jeugdinfrastructuur (nieuwbouw en 
onderhoud) voor Chiromeisjes Kruibeke, Scouts en Chiro Rupelmonde. Ook verdere 
investeringen voor Chiro en KLJ Bazel zijn noodzakelijk. De buitenspeelruimte en 
toegangswegen aan Chiro en KLJ Kruibeke zetten we eveneens op de agenda. 
 
We opteren ervoor jeugdbewegingen meer verantwoordelijkheid te geven. 
 
In samenwerking met Ibogem willen we investeren in een betere afvalophaling voor 
de jeugdbewegingen.  We ondersteunen via sensibilisering de jeugdbewegingen bij 
hun afvalbeleid. 
  
CD&V Kruibeke wil meer jongeren naar de Dag van de Jeugd als opstap naar de 
jeugdbeweging, vooral de niet-georganiseerde jeugd verdient hierbij bijzondere 
aandacht. 
 



We lossen de fuifzaalproblematiek op.  De jeugd verdient een geschikte 
fuifaccomodatie op diverse locaties. Het fuifbeleid voeren we doordacht en in 
samenspraak met jongeren (o.a. de regelgeving in verband met alcohol). We hebben 
oog voor een drugsbeleid.  
 
CD&V Kruibeke wil investeren in de aanleg van een BMX-parcours op een 
braakliggend perceel.  
 
We motiveren en begeleiden jeugdbewegingen bij hun inclusiebeleid. 
 
#de weg vooruit naar een gezins- en kindvriendelijk beleid 

Grabbelpaswerking, speelpleinen, en (sport)kampen blijven we organiseren met 
aandacht voor  kinderen en jongeren uit (kans)arme gezinnen. 

We volgen de nood aan kinderopvang op en realiseren indien nodig geschikte 
locaties.  Voor het vastleggen van geschikte locaties richten we ons in de eerste 
plaats naar de scholen en hun beschikbaar patrimonium. Ook richten we ons naar de 
masterplannen en bekijken de mogelijkheden van het gemeentelijk 
gebouwenpatrimonium.  

We zorgen ervoor dat kinderen ook op het openbaar domein kunnen spelen.  We 
willen ook een “natuurspeeltuin” inrichten, een extra speelbos en een speelweide  
(bv. aan de rand van de polders).  

De bestaande speelpleintjes willen we goed onderhouden of vernieuwen (skatepark). 
We stimuleren verder de speelstraten in de vakantie.  

We willen de gezinsraad een belangrijke adviserende rol laten spelen. We stellen de 
gezinsraad open voor vertegenwoordigers van verenigingen voor gehandicapten. 

We zorgen voor toegankelijke basisvoorzieningen voor alle kinderen en zoeken 
aansluiting bij de leefwereld van kinderen en jongeren.  

We zijn gastvrij voor bezoekende jeugdbewegingen.  

We voeren een kindvriendelijk beleid rekening houdende met de kinderrechten.  

#de weg vooruit naar “de brede school”  

CD&V wil een voortrekkersrol spelen in een breed debat over het 
onderwijslandschap. Het huidige positieve en constructieve klimaat waarbinnen de 
samenwerking tussen scholen valt willen we graag continueren en verder uitbouwen. 
De onderwijsraad werkt. 

Voor CD&V is de school meer dan enkel een plaats waar tijdens het schooljaar les 
gegeven wordt. 



Het onderwijs speelt een belangrijke rol in de opvoeding. De opvoeding van kinderen 
en jongeren begint echter in het gezin waarin zij opgroeien. Ouders en leerlingen 
moeten vrij een school kunnen kiezen die aansluit op die opvoeding. CD&V wil de 
keuzemogelijkheid tussen officieel en vrij onderwijs in het basisonderwijs bewaren. 

Het scholenoverleg nemen we ernstig. Elk kind is gelijk. Dus ook elk kind moet bij de 
keuze van onderwijsnet gelijkwaardige kansen krijgen om zich te kunnen ontplooien. 
De verschillende scholengemeenschappen dienen naar elkaar toe te groeien, zonder 
dat hun eigenheid verloren gaat. Voor CD&V Kruibeke kunnen er nog betere en 
nauwere samenwerkingsvormen uitgewerkt worden. Een fusie van scholen kan in 
overweging worden genomen.  

We kiezen voor het principe van “de brede school”. Een brede school werkt samen  
met verschillende sectoren aan een brede leer- en beleefomgeving, met als doel de 
maximale ontwikkeling voor álle jongeren en kinderen. Een kwalitatieve brede school 
heeft oog voor diversiteit, verbindingen en participatie.  

We promoten de fietsschool. Door prioriteit te maken van fietsveilige 
schoolomgevingen en samen met onze scholen de fiets te promoten, leren we onze 
kinderen te genieten van de fiets. 

We ondersteunen eveneens het middelbaar en het kunstonderwijs. Voor de locaties 
houden we rekening met de masterplannen en het beschikbaar gemeentelijk 
patrimonium.  

De samenwerking tussen scholen met het middelbaar onderwijs en het bedrijfsleven 
activeren we.  

#de weg vooruit naar een zorgzaam seniorenbeleid  

Onze gemeente telt vele senioren.  Alle beleidsbeslissingen ondergaan een 
seniorentoets. 
 
CD&V Kruibeke zet in op een grotere samenwerking tussen sportraad en 
seniorenraad. We willen meer senioren laten sporten. 
 
CD&V wil de midweek voor senioren verder toegankelijker maken voor 
minderbedeelden. 
De toename van de groep 60-plussers vraagt een aangepast beleid. De 
seniorenraad fungeert als “stem” van de ouderen. Hun vragen en wensen vinden wij 
dan ook zeer belangrijk. We geven de senioren plaats voor ontmoeting in een 
seniorenhuis en hebben hierbij ook aandacht voor een goede accommodatie voor de 
computerlessen. 

Senioren hechten ook veel belang aan veiligheid. In dit verband speelt voor CD&V de 
wijkagent een belangrijke rol. 

 



De dorpshuizen moeten hun rol tegen de vereenzaming in onze samenleving verder 
zetten. We blijven voorstander van een dorpshuiswerking in het centrum van 
Kruibeke en behouden een dorpshuis in Rupelmonde.  We bekijken of omwille van 
de integratie gemeente en OCMW een dorpshuisfunctie kan georganiseerd worden 
te Bazel.  

Senioren wensen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De gemeente moet alles 
doen om - met respect voor de bestaande hulpdiensten - de thuiszorg maximaal te 
ondersteunen. CD&V wenst de mantelzorgpremie te behouden en indien mogelijk te 
versterken. 

De seniorengids behouden we als belangrijk informatiemiddel, maar we zoeken ook 
naar nieuwe infokanalen.  

Naast de gerealiseerde assistentiewoningen in Bazel en Rupelmonde zorgt CD&V 
voor bijkomende assistentiewoningen en bejaardenflats in de deelgemeente 
Kruibeke.  

We zoeken oplossingen voor de eenzaamheid bij ouderen en bieden 
contactmogelijkheden aan. De vergrijzing vraagt een humane aanpak.  

We willen een dementievriendelijke gemeente worden en richten ons op een sociale 
inclusie van mensen met dementie. 

 

#de weg vooruit naar cultuur met grote C en kunst met een grote K  

CD&V Kruibeke investeert aan het gemeentehuis te Kruibeke in een 
gemeenschapscentrum met polyvalente zaal voor diverse activiteiten zoals 
podiumkunsten, muziek, toneel, sport, cultuur, tekenen... 
 
CD&V Kruibeke wil een betere communicatie over het vrijetijdsaanbod. We 
investeren verder in “UIT IN KRUIBEKE”. 
 
Onze kunstwerken worden uitgebreid en goed onderhouden. We duiden onze 
kunstwerken aan met een informatiebord.   
 
We zorgen voor goed materiaal voor onze verenigingen (tenten, 
tentoonstellingspanelen, voldoende tafels en stoelen, nadar, podiumelementen, 
geluidsinstallatie,…en houden alles in goede staat. 
We maken goede afspraken i.v.m. het uitlenen en terugbrengen en verzorgen de 
communicatie hieromtrent. 
 
We blijven kansen geven aan initiatieven zoals de vele zomerbars en zorgen voor 
een goed afsprakenkader. 

We trekken subsidiebudgetten uit voor renovatie en investeringen in bestaande 
infrastructuur en maken verder werk van digitalisering in functie van 
cultuurparticipatie en het aanbieden van cultuurbeleving op afstand. 



CD&V Kruibeke wil een cultuurbonus uitwerken voor jongeren en kansengroepen 
waarbij men voor een bepaald bedrag evenementen kan bijwonen. 

We blijven als gemeente initiatieven nemen voor een jaarlijkse Week van de 
Amateurkunsten.  

Lokale kunstenaars steunen we volop. Zo heeft onze gemeente veel talent. We 
ondersteunen tentoonstellingen van lokale kunstenaars. 

De bibliotheek is voor CD&V een echt ontmoetingscentrum. We zorgen voor een 
divers aanbod van boeken en films, maar ook voordrachten en 
ontmoetingsmomenten,… We blijven de mensen de mogelijkheid geven om in elke 
deelgemeente boeken te ontlenen en terug te brengen via bib-punten.  We voorzien 
in studiemogelijkheid. 

We geven diegenen die thuis niet over een computer en internet beschikken de 
mogelijkheid tot gebruik van digitale apparatuur in de bibliotheek. 

#de weg vooruit naar sport voor allen  

CD&V Kruibeke moedigt het delen van sportinfrastructuur tussen scholen en 
verenigingen aan. We benutten ook hier alle subsidiemogelijkheden. 

We rollen het masterplan sport en vrije tijd verder uit en voorzien hierdoor in een 
bijkomende sporthal aan de Dulpop. 
We zorgen hierbij voor een gespreide sportinfrastructuur, zowel te Rupelmonde in de 
door het ruimtelijk uitvoeringsplan voorziene zone, als aan de Dulpop, als aan 
Kerkeputten. 

We bekijken hoe we de infrastructuur in functie van het liefhebbersvoetbal en 
zaalvoetbal verder op punt kunnen stellen.  

We stimuleren vrijwillige stages en monitorschap voor jongeren. 
 
We willen zorgen voor een korting op de zwemabonnementen te Beveren en Temse. 

De polders bieden bijkomende kansen voor sport en recreatie. We optimaliseren de  
mogelijkheden voor vissers, mountainbikers, lopers, wandelaars, ruiters, enz. Ook 
een fit-o-meter is hier een sportieve optie.  

We promoten actief de sportmogelijkheden voor mensen met een handicap en 
motiveren en begeleiden sportverenigingen bij hun inclusiebeleid. 

We onderzoeken of sportcentrum De Dulpop kan uitgbouwd worden tot regionaal 
sportcentrum voor G-sport. 

 
 
 
 



#de weg vooruit naar een toeristisch Kruibeke op de kaart 
 
We zetten het huidige toeristische beleid verder en toetsen dit af aan de leefbaarheid 
van onze dorpen, een authenticiteit van het aanbod, een optimalisering van de 
mobiliteit en de toeristische kansen voor iedereen, bv. voor personen met een 
handicap. 
 
Onze klassiekers (kasteel Wissekerke, Getijdenmolen, Mercator) blijven we 
promoten. We vergeten ons mooi platteland en de bolle akkers niet. 
 
We werken goed samen met de lokale handelaars en verenigingen. 
We hechten veel belang aan een goede gidsenwerking. 

In overleg met de toeristische overheden zorgen we voor een aangepast 
fietsknooppuntennetwerk en realiseren we wandelknooppunten. We integreren 
fietspaden en zachte wegen in ons toeristisch netwerk. 

We bieden een kleine mobilhome-parking aan op 3 plaatsen: aan de site CNR, aan 
parking Dulpop (volledig uitgerust) en aan de Scheldelei.  We zorgen daar waar 
mogelijk voor nutsleidingen.  

Na optimalisatie en duidelijkheid over invulling van alle patrimonium maken we werk 
van een duidelijke, uniforme en goede bewegwijzering van belangrijke plaatsen in 
onze gemeente.  

#de weg vooruit naar onze troef: De Polders van Kruibeke  

In goede samenwerking met “De Polderij” bouwt CD&V Kruibeke de recreatieve 
troeven van de Polders van Kruibeke verder uit. 
 
We betrekken de mensen bij de organisatie van festiviteiten met betrekking tot de 
polders zoals bv. markten, proeven van de polders, gidstochten, enz. 

In samenwerking met de Vlaamse Waterweg en het Agentschap Natuur en Bos 
bewaken we de veiligheid en het natuurbeheer in het gecontroleerd 
overstromingsgebied De Polders van Kruibeke. 

 

 

 

 

 

 

 



CD&V Kruibeke is #DE WEG VOORUIT NAAR jouw buurt. 

De straat waar je woont, is de plek waar je elke dag kunt thuiskomen en je kunt thuis 
voelen. Waar je mensen kunt ontmoeten bij een straatfeest en waar je elkaar kunt 
ondersteunen wanneer het eens moeilijk gaat.  Dergelijke levendige en echte 
buurten en wijken vormen de ruggengraat van onze gemeente en van jouw identiteit.  

Wij willen werk maken van aangename, nette, groene en veilige buurten. 
 

CD&V Kruibeke wil een verdere ruimte-inname een halt toeroepen en kiest resoluut 
voor inbreiding.  We geven de open ruimte aan de landbouw en de natuur.   

We blijven streven naar een kwaliteitsvol en betaalbaar wonen in de buurt. 

We gaan voor een goed ingerichte publieke ruimte als ontmoetingsplaats en een mix 
van functies die op een creatieve wijze de ruimte optimaal benutten.   

Ook hierdoor stimuleren we verbondenheid. 

#de weg vooruit naar een gezellige en fraaie buurt 

CD&V Kruibeke maakt werk van een gezellige buurt en staat hierdoor voor meer 
levenskwaliteit. 
 
De buurten inrichten als ontmoetingsplaats doen we o.a. door in te zetten op   
buurtfeesten.  We faciliteren dit via financiële tussenkomst of via de nodige 
infrastructuur en materiaal. We steunen initiatieven zoals een buurtcomité of een 
buurtkrant. 
 
CD&V Kruibeke wil de inwoners laten participeren en nadenken over de 
(her)inrichting van hun buurt en de open ruimte door hen een (virtueel) budget te 
geven. 
Ondersteuning van het vrijwilligerswerk en het middenveld zorgt ook voor een vorm 
van participatie en meer betrokkenheid in de buurt. 
 
CD&V Kruibeke investeert in bijkomende speelplaatsjes, groen, zitbanken, bloemen 
en bijen. 
 
Prioritaire buurten zijn de Lamperstraat, Wijk Schaudries, de Cauterhoek, het 
Schelleke, het Mercatoreiland, het Mercatorplein, site Altena en het centrum van 
Kruibeke, de invalswegen naar de Polders… 
 
CD&V Kruibeke gaat voor aangename en gezellige onthaalpoorten aan de Polders 
van Kruibeke (o.a. Scheldelei, Kallebeek…). 
We voorzien o.a. bij de herinrichting in samenwerking met de betrokken actoren een 
groene overloopparking. We voorzien voldoende bewegwijzering naar de 
parkeermogelijkheden. 
 



De oude boerderij in de Kerckhoek en de kapel aan het OCMW-gebouw te Bazel 
verkopen we en geven we een gepaste invulling in overeenstemming met het 
geldende ruimtelijk uitvoeringsplan. 

We gaan resoluut voor een verfraaiing van de dorpskern van Kruibeke.  In een 
publiek-private samenwerking wil CD&V haar plannen op een creatieve, 
architecturale en financieel verantwoorde manier verder tot stand brengen.  Dit 
betekent een herinrichting van de site van het vroegere rusthuis Altena.  We zorgen 
voor  mogelijkheden voor gemengd wonen, zowel voor ouderen als voor gezinnen en 
zowel privé als sociale woningbouw. We schenken ook aandacht voor open en 
groene ruimte en een plaats voor winkels en diensten. Ook de pastorij-site en de 
aanleg van het kerkplein realiseren we volgens het masterplan en het ruimtelijk 
uitvoeringsplan. We werken kernversterkend. 

We werken het masterplan Rupelmonde verder af met prioritair de afwerking van de 
kade en de site Gildenhuis, dit in overleg met privé-partners.  

We pakken de leegstand verder aan en bekijken waar woningdelen mogelijk is.  

We werken kernversterkend. We verhogen het ruimtelijk rendement in de kernen 
door bv. ondergronds parkeren of op daken en meer verweving van diverse functies. 
Zo kunnen we bv. meer woon- of bouwlagen toelaten in ruil voor het niet aansnijden 
van open ruimte door dezelfde eigenaar.  We schrijven ons hierdoor in in de visie van 
de Vlaamse Bouwmeester. We passen in de kernen een aantal principes toe zoals: 
steen eruit, plantje erin, eetbare hagen, een goed beheer van de bomen, geurstraten.  
We zorgen voor een groen-blauwe long in onze kernen met beplanting en water. Ook 
“verticaal groen” behoort tot de mogelijkheden.  

Vlaanderen is volgebouwd. De verharding zorgt ervoor dat her en der wateroverlast 
optreedt. We leggen groennormen op en breken daar waar mogelijk de verharding af 
(opritten, parkings, verharde ruimte rond stallen,…). 

Bij nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen kiezen we voor een participatief traject met 
informatievergaderingen en bevragingen.  We streven een zo groot mogelijk 
draagvlak na.  

De inventaris van ons wegennet, met inbegrip van voet- en fietspaden, houden we 
actueel. We volgen deze planning om stap voor stap de staat van onze wegen verder 
in orde te brengen. 

Het gebruik van kasseien moet oordeelkundig worden toegepast. Daar waar nodig 
leggen we onze landbouwwegen aan met beton ipv asfalt. Op plaatsen waar de 
kasseien voor overlast zorgen of de toegankelijkheid moeilijk maken, doen we 
aanpassingen. 

We promoten het centraal meldpunt voor hinder of schade aan het openbaar domein. 



#de weg vooruit naar bruisende dorpscentra met handel en horeca  
 
We geven handelszaken en bv. een groepspraktijk in de dorpscentra hun plaats 
zoals voorzien in de ruimtelijke uitvoeringsplannen.   
 
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. 

We maken onze wekelijkse markten en jaarmarkten opnieuw aantrekkelijk.  

Ook de kermissen maken we aantrekkelijker. 

CD&V Kruibeke wil ondernemers samenbrengen rond o.a. de noodzaak van het 
aanpassen van gebouwen, winkels, de invulling van leegstand en het creëren van 
tewerkstelling.  Werk verbindt mensen en zorgt voor integratie in de samenleving.  
 
CD&V staat ook voor een verdere uitbouw van een lokale diensteneconomie en 
sociale economie.  
We kennen een label toe voor horeca-zaken en winkels die toegankelijkheid hoog  
in het vaandel dragen. 
Daar waar mogelijk promoten we bij onze horecazaken de aanleg van een speeltuin. 

CD&V wil 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 in 
eigen gemeente.  We blijven hier aandacht voor hebben (bv. toekomst zone Argex 
en Duc Do).  

CD&V Kruibeke wil een jobbeurs organiseren in samenwerking met de scholen, de 
VDAB en de plaatselijke bedrijven. We hechten veel belang aan tewerkstelling in 
eigen streek en gemeente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



#de weg vooruit naar een gemeente met aandacht voor landbouw  
 
We beschermen onze open ruimte en platteland ook in het belang van de land- en 
tuinbouw en zorgen voor een maximum behoud van landbouwgrond zodat de land- 
en tuinbouwbedrijven bestaanszekerheid behouden. 

In het kader van een goede waterhuishouding blijven we goed onderhouden 
grachten vooropstellen.  Het maaien van grachten en de bermen moet gestimuleerd 
worden om erosie te vermijden. Een inventaris (met categorie en wie dient te 
onderhouden) van alle grachten, beken en waterlopen dient goed up-to-date 
gehouden te worden. 

Bij 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. 

Bij het openstellen van buurtwegen en trage wegen wordt rekening gehouden met 
het reële gebruik, de recreatieve druk en de zwerfvuilproblematiek.  

Er worden acties gehouden om zwerfvuil langs de wegen en op akkers en weiland 
tegen te gaan. 

We laten de landbouwers in de winter de wegen mee ruimen en berijdbaar maken.  
Ook op andere gebieden zetten we in op de hulp van de landbouwers. Op die manier 
kunnen we een win-win situatie bereiken waarbij de landbouwers op een positieve 
manier in beeld komen. 

Jaarmarkten zijn voor onze landbouwers de ontmoetingsplaats om onder elkaar van 
gedachten te wisselen en de dieren te bekijken. Dit plaatselijke gebeuren krijgt dan 
ook onze volledige steun. We behouden zoveel mogelijk de jaarmarkten. Eventueel 
worden de jaarmarkten nieuw leven ingeblazen door aanpassing van het concept. 

We blijven de maandelijkse  boerenmarkt ondersteunen en stimuleren het gebruik 
van locale producten in eigen regio via o.a.de boerenmarkt en hoevewinkels, ook  
om het verkeer te verminderen. Ook de Buurderij blijven we steunen. 
 
Via het loket “lokaal werk en ondernemen” ondersteunen we onze land-  en 
tuinbouwers.  
 
We bepleiten de oprichting van een landbouwadviesraad.  

We ondersteunen en stimuleren activiteiten die het imago van de land- en tuinbouw 
bevorderen. 

 

 
 



#de weg vooruit naar propere buurten 
 

We pakken de overlast in onze buurten aan.  
 
CD&V Kruibeke stelt voor om voor zwerfvuil, hondenpoep, wildplakken en 
foutparkeren een GAS-reglement in te voeren (gemeentelijke administratieve 
sanctie). 
 
We herbekijken de plaatsing van vuilnisbakjes in onze gemeente. 
 
 
#de weg vooruit voor onze kerken en ons religieus erfgoed 
 
CD&V Kruibeke draagt zorg voor onze kerken in het kader van het 
kerkenbeleidsplan. 
 
De herbestemming van de kerken gebeurt in verder overleg met alle betrokken 
actoren, zoals parochiegemeenschap, kerkfabriek, gemeente, bisdom,...  
 
We grijpen de opportuniteiten i.v.m. subsidies voor restauraties en onderzoeken de 
mogelijkheden voor het orgel van Kruibeke.  
 
We stimuleren concerten en voordrachten in onze kerken. 
 
 
#de weg vooruit naar betaalbaar wonen 
 

Als gemeente spelen we een sturende rol in een sociaal woonbeleid. 

In samenwerking met het sociaal verhuurkantoor en met de sociale 
huisvestingsmaatschappijen willen we er voor zorgen dat er betaalbare koop- en 
huurwoningen op de markt blijven komen.  . 

CD&V Kruibeke wil zorgen voor wonen op maat met bijzondere aandacht voor de 
alleenstaanden, de eenoudergezinnen, senioren en de niet-klassiek samengestelde 
gezinnen. 

Kwaliteitsvol wonen is een basisrecht voor iedereen. Sociaal wonen vult de nood aan 
betaalbaar en kwalitatief wonen structureel in voor een grote groep mensen die niet 
zelfstandig kunnen voorzien in een betaalbare en kwalitatieve woning.  
De woonbehoeftige groep om een woning te huren, is momenteel veel groter dan het 
aanbod aan sociale woningen. Om die redenen is een verdere aangroei van het 
aantal sociale huurwoningen in onze gemeenten zeer belangrijk. Wij kiezen voor 
gemengde ontwikkelingen en andere creatieve samenwerkingsvormen en bekijken of 
bij nieuwe ontwikkelingen een deel van het project een sociale invulling kan krijgen. 
Als richtcijfer hanteren we 20% sociale invulling. 

 



 
Met CD&V zorgen we voor meer communicatie met de burgers over de 
woonambtenaar. 

We ondersteunen initiatieven die de woonkwaliteit bevorderen. De gemeente moet 
mee nadenken en stimulansen geven aan nieuwe vormen van wonen zoals bv. 
zorgwonen of combi-wonen. 

CD&V Kruibeke wil bestaande wijken verduurzamen.  Wij steunen tenvolle de 
verdere transitie van de wijk rond Cauterhoek in het kader van het project “Buurt voor 
het leven”.  

CD&V ondersteunt en wil 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 premies en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CD&V Kruibeke is #DE WEG VOORUIT NAAR zorg voor iedereen. 
 

CD&V ziet voor de gemeente een belangrijke rol weggelegd in de ondersteuning van 
zorgbehoevenden en hun mantelzorgers.  
Wij zijn een zorgzame gemeente en willen lokale netwerken ondersteunen om 
kwetsbare groepen te bereiken. 
Dit doen we o.a. via sensibilisering. 
Mantelzorgers verdienen extra ondersteuning. Wij organiseren de dag van de 
mantelzorger. 
In ons zorgbeleid betrekken we de adviesraden en schenken we aandacht aan wijk- 
en buurtgericht werken.   
Een zorgzame gemeente is een gemeente die de sociale behoeften actief detecteert 
en preventief werkt. 
We brengen zorg zo dicht mogelijk bij de mensen en zetten een stappenplan op voor 
een “zorgzame buurt”.  We zorgen er voor dat in elke deelgemeente de nodige 
welzijns- en zorgvoorzieningen aanwezig zijn. We streven naar een 
wijkgezondheidscentrum in elke dorp.  
 
#de weg vooruit naar verbinding en ontmoeting 

CD&V Kruibeke gaat  voor een warme buurt waar iedereen inbegrepen is en waar 
echte solidariteit telt.  We investeren in samenleven door mensen te verbinden. Er 
zijn nog te veel verdoken noden. 
 
CD&V Kruibeke investeert in banken en speeltuigen. Dit brengt mensen samen. 
 
CD&V Kruibeke organiseert en ondersteunt straatevenementen. 
 
#de weg vooruit naar zorg voor veiligheid  
 
CD&V Kruibeke gaat voor handhaving en sociale controle op openbare plaatsen en 
in gevoelige buurten. We willen het veiligheidsgevoel verhogen door op cruciale 
plaatsen rustgevende muziek te laten klinken. We zorgen voor een propere buurt. 
 
We zetten in op opzichters en straatverantwoordelijken.  
 
We ondersteunen buurt- of wijkinformatienetwerken en buurt-WhatsApps. 
 
We organiseren gespreksavonden, stages, opleidingen rond opvoeding voor 
gezinnen, jeugd- en sportverenigingen. 
 
CD&V Kruibeke wil investeren in een ambassadeur/ombudspersoon/aanspreekpunt 
waar moeilijkheden kunnen worden aangekaart.  
 



#de weg vooruit naar de strijd tegen armoede 
 
Armoede gaat over meer dan geen geld hebben, het gaat over maatschappelijke 
uitsluiting en kwetsbaarheid. 

We blijven de armoedetoets hanteren en betrekken de meest kwetsbaren met 
dialoog.  

We gaan de strijd aan tegen kinderarmoede en werken hiervoor samen met  
Welzijnsschakels. Ook andere actoren zoals scholen, kinderdagverblijven, jeugd- en 
sportverenigingen worden betrokken om probleemsituaties te detecteren en om 
concrete hulpverlening op te zetten en te sensibiliseren.   

We ondersteunen kinderen en jongeren uit financieel beperkte gezinnen (bv. 
eenoudergezinnen).  We moedigen mensen aan om een eigen plaats op te nemen in 
de samenleving. 

We werken samen met relevante partners als huurdersbonden, VDAB 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 nemen initiatieven tegen voedselverspilling. We zetten de samenwerking met 
VoedSaam verder en brengen lokale initiatieven rond voedselbedeling samen en 
ondersteunen deze.  We zorgen voor gepaste infrastructuur en 
ontmoetingsmogelijkheden. 
 
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.   

#de weg vooruit naar een lokaal sociaal beleid 

Met de inkanteling van het OCMW in de gemeente, 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.  

We roepen het lokaal sociaal beleidsplatform terug samen en frissen het lokaal 
sociaal beleidsplan op. 

CD&V Kruibeke wil ervoor zorgen dat alle burgers een menswaardig bestaan kunnen 
leiden, door als bestuur de toegang tot de sociale grondrechten te garanderen, ook 
voor de meest kwetsbaren. 

Wij willen de dienst- en hulpverlening nabij, toegankelijk en laagdrempelig. 



Voor CD&V Kruibeke betekent toegankelijkheid: voldoende toegangsmogelijkheden 
voor mensen met een beperking, een heldere en verstaanbare informatie, vlotte 
openingsuren, een centraal aanspreekpunt, decentrale dienstverlening waar 
mogelijk, geen overdreven papierwinkel, heldere communicatie en de inwoners zien 
als partners voor concrete projecten die de levenskwaliteit verhogen. 

Kruibeke heeft nood aan een voorziening voor mensen met een beperking.  We 
helpen dergelijke initiatieven (bv. aan kasteel Altena te Kruibeke). 

We waken over een goede samenwerking met Zorgpunt Waasland met betrekking tot 
het woonzorgcentrum Wissekerke en blijven aandacht hebben voor een voldoende 
aanbod van thuiszorg in onze gemeente.  

#de weg vooruit naar zorg voor opvoeding en gezin 

Het gezin (in zijn vele vormen) is de hoeksteen van de samenleving en daarom van 
onschatbare waarde. 

CD&V Kruibeke 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 i.v.m. de 
bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen.   

We zorgen voor een goed thuisgevoel in een gemeente waar diversiteit geen ijdel 
woord is.  Diversiteit is overal, thuis, in de straat waar we wonen, op school, in onze 
vrije tijd bij bv. de sportclub…Iedereen gaat voor hetzelfde doel: een plaats om thuis 
te komen, waar niet de afkomst maar de toekomst telt. 

We streven naar een zitdag van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) in 
Kruibeke. 

#de weg vooruit naar jouw gezondheid 

Gezondheid is bijzonder kostbaar. CD&V Kruibeke ondersteunt de bestaande 
initiatieven en wenst afhankelijk van de noden nieuwe acties op te starten, al dan niet 
in samenwerking met Logo-Waasland (Lokaal gezondheidsoverleg Waasland). 

Er is een goed overleg met de huisartsenkring, we blijven hierin participeren. 
We promoten gezonde voeding en geven als gemeente hierin het voorbeeld. We 
zetten aan tot meer beweging. 

We anticiperen op klimaatrisico’s: hittepreventie, tekenpreventie,… 

We werken ook mee aan initiatieven zoals  bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, 
dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker. We doen mee met campagnes zoals 
Tourneé Minerale, de Vaccinatieweek, Week van de Geestelijke Gezondheid en 
Week van de Valpreventie.  We werken samen met het Logo. 



#de weg vooruit naar een duurzame gemeente met zorg voor milieu en natuur 

CD&V wil verder werken aan een duurzame gemeente en wil de uitgebreide 
mogelijkheden van ICT (informatie- en communicatietechnologie)  en slimme 
apparaten aanwenden om de leefbaarheid in de buurt te verhogen.  

We leggen in ons energie- en klimaatbeleid verbindingen naar mobiliteit, ruimtelijke 
planning, economie, ICT en innovatie.  We investeren in een energie-efficiënt 
patrimonium. 

We werken verder aan een klimaatneutrale gemeente en ondersteunen bv. 
renovaties van woningen. We kiezen voor een wijkgerichte aanpak.  

We zorgen voor duurzame transportmiddelen en passen het gemeentelijk wagenpark 
verder aan op alternatieve brandstoffen. 

We maken verder werk van de verledding van de openbare verlichting en maken 
pleintjes veiliger door gepaste verlichting. 

We moedigen deelmobiliteit aan.  We zijn voor thuiswerken waar mogelijk en geven 
als gemeente hierin het voorbeeld door flexwerkplekken aan te bieden in 
gemeentelijke gebouwen. 

De rol van de mina-raad is voor CD&V Kruibeke van belang.  Zij zorgen voor 
belangrijke adviezen en sturen zo mee het milieu- en natuurbeleid.  

Wij kiezen voor een harmonisch park- en groenbeheer en hebben aandacht voor alle 
grote (bv. kasteelpark) en kleine bossen en parkjes in onze gemeente. 

Een goed bermbeheersplan bevordert de biodiversiteit van planten en dieren.  

Een goede communicatie bij het bermbeheer is belangrijk. We koppelen terug naar 
de bevolking. We werken ook met stroken waar niet gemaaid wordt om aan te geven 
dat ook het 'niet maaien' bij het beheer hoort. 

We zorgen voor meer groen op straat, een bij-vriendelijke gemeente met bijenhotels, 
aandacht voor kleine landschapselementen, moderne vergroende begraafplaatsen 
(natuurbegraafplaats), kiezen voor streekeigen bomen en planten en meer kansen 
voor bv. de kamsalamander, de huiszwaluw, de padden, uilen en vleermuizen. We 
verzorgen onze poelen.   
 
We stimuleren en sensibiliseren bewoners in het onderhouden van eigen tuin met 
veel variatie en structuur. 
 
We werken goed samen met de landbouw en kiezen voor een pesticidenvrij beheer 
van openbaar domein en van privé-gronden. 
 
We controleren op de herbeplanting van bomen na kap en waken over onze typische 
bolle akkers. 
 



CD&V Kruibeke stimuleert milieu- en natuureducatie op school (bv. ondersteuning 
natuurouders).UW 
 
We promoten korte keten-initiatieven, volkstuintjes en eigen teelt van groenten en 
fruit.  
 
We nemen initiatieven om de afvalberg te beperken bij feestelijkheden. 
 
We verfijnen de beleidsvisie over de openbare verlichting en houden daarbij rekening 
met veiligheid, natuur en energieverbruik. 
 
We pakken de fijnstofproblematiek aan door bv. subsidies voor hagen, bomen, 
groendaken en geveltuinen die daarin een belangrijke rol kunnen spelen. We nemen 
maatregelen naar aanleiding van de fijnstofmetingen, bv. aan de verkeerssluizen. 
We zorgen voor autoluwe zones en bannen zwaar vrachtverkeer en doorgaand 
verkeer uit onze kernen.  We bekijken de mogelijkheden voor extra bosaanplanting. 
Ook sensibiliseren we de bewoners over de kwaliteit van de lucht binnenshuis.  
 
Zonne- en windenergie zijn belangrijk.  CD&V Kruibeke wil de plaatsing van 
windturbines enkel in de lijn van de grote verkeersader E17. 
We willen de burgers centraal stellen in de participatie bij grote projecten en geven 
burgers de mogelijkheid hun steentje bij te dragen. 
 
We tekenen voor een toekomstgericht rioleringsbeleid en geven de nodige 
aandacht aan de integratie van opvang en infiltratie van hemelwater in het openbaar 
domein.  
We zorgen voor goed onderhouden rioleringen want een lekkende riool is vaak de 
boosdoener als de openbare weg verzakt. Slecht onderhouden riolen en 
dichtgeslibde grachten kunnen leiden tot wateroverlast of geurhinder. 

Onderhoud en reinigen van de grachten is nodig om wateroverlast te vermijden. We 
ondersteunen landbouwers in het onderhoud van waterlopen en grachten. 

We promoten het thuiscomposteren, dit in samenwerking met Ibogem.  

We hebben aandacht voor dierenwelzijn en voorkomen wantoestanden. 

CD&V Kruibeke is de weg vooruit naar een nog mooiere gemeente door de aanleg 
van bloemperken en het stimuleren van geveltuintjes.  

Onbenutte gronden geven we een al dan niet tijdelijke groene invulling. We zijn voor 
daktuinen en groendaken. 

 

 

 

 



#de weg vooruit naar de wereld 

CD&V Kruibeke gaat voor een gastvrije gemeente. Mensen op de vlucht hebben ook 
recht op een sociaal netwerk, op een woning, op een job. 

We stimuleren hierbij het vrijwilligerswerk, creëren leerkansen voor Nederlands en 
zorgen voor een cultuurbeleving voor deze mensen.   

We versterken de banden met onze zustergemeenten.  

We hebben ook oog voor de rest van de wereld, met een bijzondere aandacht voor 
de derde wereld. We gaan voor een mondiale solidariteit. 

We blijven ons inspannen voor een FairTrade gemeente en voor de Wereldwinkel. 
Als gemeente blijven we het voorbeeld geven op het gebied van duurzame 
ontwikkeling (schone kleren, aankoop van FairTrade-producten). 

We blijven de goedwerkende gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking 
(GROS) ondersteunen. We handhaven het subsidiereglement voor 4de 
Pijlerinitiatieven. 

Voor CD&V blijft de ondersteuning van de inleefreizen als stimulans voor jonge 
mensen erg belangrijk.  

Het wereldinitiatief Umunsi Mukuru moderniseren we, maar blijft behouden.  

We spelen in op filantropische initiatieven zoals bv. De Warmste Week en Rode 
Neuzen Dag.  Ook deze evenementen verbinden mensen met het lokale beleid. 

#de weg vooruit naar participatie   

Zorgen voor mensen is ook zorgen voor participatie.  

CD&V Kruibeke gelooft in de kracht van verbinding tussen mensen en een opbouw 
van onderuit. 

We geloven erin dat ieders bijdrage relevant is voor het grotere geheel. We geven 
vertrouwen. Dit betekent dat het gemeentebestuur niet alles zelf moet regelen maar 
de dingen wel gemakkelijker maakt. 

CD&V Kruibeke ziet mensen, verenigingen en organisaties als een hulpbron 
waarmee een maximale samenwerking nodig is.  We willen daarom de mensen 
tussentijds bevragen. 

Hierdoor versterken wij mensen en verenigingen, zorgen wij voor participatie van 
mensen en verenigingen aan het beleid, stimuleren we dialoog en inspraak, bouwen 
we nieuwe netwerken uit en brengen we mensen in contact met elkaar. 

Wij geloven in het debat in de samenleving als noodzakelijk iets om goede 
beslissingen te kunnen nemen. We spelen open kaart en vragen inspraak. 



Wij beloven een transparant beleid. Daar heeft de burger recht op. 

Waar nodig werken we samen in publiek-private samenwerkingsverbanden maar ook 
burgerinitiatieven en een publiek-civiele samenwerking verdienen aandacht. 

Ons beleid is ook gendersensitief. Iedereen krijgt dezelfde kansen.  Binnen het 
personeelsbestand van de gemeente streven we ernaar 2% voor te behouden voor 
mensen met een handicap. 

 

#de weg vooruit naar een goed beheer van jouw gemeente 

Zorgen voor mensen is zorgen voor een efficiënt georganiseerde gemeente en een 
financieel verantwoord bestuur. 

De belangrijkste uitdaging voor CD&V Kruibeke blijft erin bestaan om met de 
beschikbare financiële middelen toch een goede dienstverlening en de noodzakelijke 
investeringen te kunnen blijven doen. 

We gaan dan ook planmatig te werk en spitsen ons in de eerste plaats toe op de 
kerntaken van de gemeente.  De verbouwingen aan het gemeentehuis te Kruibeke 
en de invoering van een front-office- en back-office-systeem zorgen voor een betere 
dienstverlening.  De verbouwing van het oud-gemeentehuis van Rupelmonde zorgt 
daar eveneens voor. 

We zijn ervan overtuigd dat ook het andere gemeentelijk patrimonium nog efficiënter 
kan gebruikt worden.   

We streven de beste dienstverlening na, een vriendelijke kwaliteitsvolle 
klachtenbehandeling, een deskundige uitleg, een goede interne en externe 
communicatie en samenwerking.  

We hanteren een toegankelijkheidstoets bij het bouwen of verbouwen van openbare 
gebouwen. 

CD&V Kruibeke blijft speciale aandacht schenken aan de nieuwe inwoners. Minstens 
één maal per jaar organiseren we een infomoment. 

We verduurzamen ons aankoopbeleid en leggen een aantal sociale en ecologische 
criteria op bij onze aankopen.  

We streven geen fusie na maar wel intergemeentelijke samenwerking waar mogelijk. 

We ondersteunen een sterke brandweerzone, een sterke politiezone en andere 
hulpdiensten.  Veiligheid primeert. 

 

 



De burgers hebben het recht om de evolutie van de financiële toestand van de 
gemeente te kennen. We blijven transparant over de cijfers via een jaarlijks 
informatiemoment.  

CD&V vindt gedragssturende belastingen zoals een heffing op leegstand en 
verkrotting  belangrijk. We bekijken de verschillende belastingen of ze sociaal-
rechtvaardig zijn en kiezen voor belastingen naar draagkracht.  

CD&V gaat voor de Smart City Kruibeke met een verdere digitalisering van de 
dienstverlening (maar met oog voor wie niet mee kan), het collectief maken van wifi 
en de implementatie van nieuwe technologieën, moderne bestuursmodellen en 
nieuwe vormen van samenwerking en inspraak. 

We hebben oog voor sociale innovatie, stimuleren co-creatie en projectgroepen, 
betrekken personeel en zorgen voor creatieve ontmoetingsplekken. 

We besturen open en ruimdenkend en voeren een modern beleid.  

 

 

 

 

 

 

CD&V Kruibeke kiest voor jouw toekomst. 

Stap je mee op #de weg vooruit? 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
1 Filip Vercauteren 14 Johan Arnout 

2 Isolde Coens 15 Monique Meersmans 

3 Dirk De Ketelaere 16 Hubert De Gendt 

4 Erik Blommaert 17 Ingrid Anné  

5 Annick Huyghe 18 Monique Van der Veken  

6 Guido Paelinck 19 Maria Van Ruyssevelt 

7 Dries Canfyn 20 Guy Fosté 

8 Dorien Ledent  21 Greta Van Osselaer 

9 Thomas Laureys  22 Wendy Buytaert 

10 Kris Smet 23 Geert Magerman  

11 Els De Bock 24 Koen Maris 

12 Amber Borghgraef  25 Pia De Monie 

13 Marc De Mayer 
  


