Een sterke toekomst voor Kruibeke

Een dynamisch cultuurbeleid

Jongeren motiveren om op inleefreis te gaan

Met de glazen bol in onze handen hebben we ons proberen voor te stellen hoe Kruibeke er in 2020 zou kunnen uitzien en ons afgevraagd welke uitdagingen er
op ons afkomen. Welke projecten en beleidsopties we
nu al dienen te nemen om ook in 2020 een moderne
hedendaagse en landelijke gemeente te zijn.

Sinds geruime tijd wordt in onze gemeente gewerkt aan
een vernieuwd cultuurbeleid.

Reeds geruime tijd kunnen inwoners uit Kruibeke
een subsidie krijgen van € 250 wanneer ze
deelnemen aan een project rond ontwikkelingssamenwerking of op inleefreis gaan.

Na een vijftiental uitgebreide bevragingen van de spelers in het culturele veld, werden de resultaten ervan
verwerkt in een overzichtelijk geheel.

Kruibeke heeft nood aan een nieuw toekomstproject. Een
project dat concrete en haalbare doelstellingen vooropstelt, om de troeven waarover
Kruibeke beschikt maximaal te blijven uitspelen. Ook in financieel moeilijke tijden.

Elk jaar werd de subsidie voor enkele projecten
goedgekeurd. Voorafgaand werd gevraagd naar
een grondige motivatie en nadien werd verslag
uitgebracht op de vergadering van de Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking
(Gros).

Deze resultaten werden besproken in een stuurgroep
die momenteel, in nauwe samenwerking met de gemeentelijke cultuurdienst, de laatste hand legt aan een
ontwerp-cultuurbeleidsplan voor de periode 2011-2013.

Doelstellingen die tijdens het traject constant meetbaar zijn en waaraan iedereen
permanent kan zien hoeveel we al van de weg afgelegd hebben en wat er nog overbrugd dient te worden

Hierin zullen o.m. volgende doelstellingen opgenomen worden: ondersteuning van verenigingen,
aanspreken van alle inwoners en leeftijdsgroepen over cultuur, structurele informatie over het
cultureel aanbod, promotie van toeristische troeven in onze gemeente en bijzondere aandacht voor
het cultureel erfgoed.

Vanaf 2011 zullen de Kruibeekse jongeren hiervoor een extra duwtje in de rug krijgen. De Gros en
de jeugdraad hebben er de handen voor in mekaar geslagen. Het motiveren van jongeren voor een
inleefreis zal opgenomen worden in het jeugdbeleidsplan 2011/2013. Informatie en begeleiding zal
voorzien worden. Jongeren die voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen vanaf januari 2011 een
subsidie van € 250 ontvangen.

Een project waar iedere Kruibekenaar wil aan meewerken. Een project dat door allen
gedragen wordt en waarover iedereen fier kan zijn dat hij/zij eraan meewerkt en er
een stukje van helpt te realiseren.

Voor elk van deze doelstellingen worden bovendien een aantal praktische actiepunten opgesteld.
Een ambitieus plan dus !

Op 25 september 2010 kunnen jongeren hierover meer vernemen op het event “9150 internationaal”.

CD&V Kruibeke is van mening dat we voor een belangrijke uitdaging staan. Hoe kan
het financieel beleid worden aangepast zodat er sprake is van een toekomstbestendige combinatie van ambitie, zekerheid in dienstverlening naar de burger en beheersing van de kosten?
Dat vergt de nodige inspanningen, aanpassingen en vernieuwing. Zoals een slagvaardige en krachtige administratie, een efficiënte en rationele inzet van de middelen, een
transparante en duidelijke begroting, kortom een grondige aanpak en sturingsmodel
voor het ‘gemeenteapparaat’.
Een beetje te veel van het goede, zegt u? Rest ons enkel het alternatief van een fusie?
Voor CD&V Beveren en Kruibeke op dit moment zeker niet.
Maar het vergt natuurlijk wel een sterke gezamenlijke inzet van alle betrokken actoren, en een concrete uitwerking. En dat is dan ook precies waar we direct aan moet
beginnen. Waarom niet?
Marc De Mayer
voorzitter CD&V Kruibeke
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Dit cultuurbeleidsplan moet voor het einde van dit jaar bij de Vlaamse overheid worden ingediend.
Ook zal tegen eind 2010 een cultuurbeleidscoördinator bij de gemeente in dienst zijn. De loonkost
van de coördinator wordt gedragen door de Vlaamse overheid en ook ontvangt de gemeente een
extra subsidieaandeel voor het cultuurbeleid.

Details zullen terug te vinden zijn op www.kruibeke.be en www.9150.be
Pia De Monie
Schepen van ontwikkelingssamenwerking

André Lardon
Schepen van cultuur

Toen dit rusthuis werd gesloten, was het
OCMW-bestuur vastbesloten om de sociale
bestemming van het terrein zoveel mogelijk te
behouden.
Nu de gronden bouwrijp gemaakt worden, zijn
de plannen reeds zeer concreet:
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Pia De Monie
Scheepsbouwersstraat 2
bus 0402
9150 Rupelmonde
0473 94 87 17
pia.demonie@telenet.be

Dirk De Ketelaere
Kruibekestraat 90
9150 Bazel
0498 88 95 28
dirk.de.ketelaere@telenet.be

André Lardon
E. Gorrebeeckstraat 38
9150 Kruibeke
0473 70 70 82
andre.lardon1@telenet.be

Bevoegdheden

Bevoegdheden

Bevoegdheden

sociale zaken
informatie en communicatie
gelijke kansen
ontwikkelingssamenwerking
senioren
lokale economie en middenstand

sport
jeugd
openbaar vervoer
land- en tuinbouw

cultuur
milieu en openbaar groen
toerisme
tewerkstelling
mobiliteit
patrimonium

Gemeenteraadsleden:

Site Mercator wordt een sociale woonzone
Wie er voorbijkomt kan er niet naast kijken:
het vroegere rusthuis Mercator in Rupelmonde is afgebroken.

Contactgegevens

- een belangrijk deel zal worden overgedragen
aan de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting te Beveren, die er deels individuele
sociale woningen en deels ouderenflats zal
realiseren.

Op deze wijze komt het OCMW-bestuur tegemoet aan de hedendaagse noden van jong
en oud in verband met huisvesting, en wordt
tussen de gebouwen nog heel wat groen en
speelruimte behouden.

- aan de zijde van de Geeraard De Creemerstraat komt een verkaveling van 10 kleinere
kavels, zodat jonge gezinnen, die een eigen huis
willen bouwen, geen (te) dure gronden in privéverkavelingen moeten gaan kopen.

Dat deze plannen enige tijd vragen om alles
administratief en praktisch voor te bereiden is
duidelijk, maar een goede voorbereiding moet
zorgen voor een degelijk en esthetisch verantwoord resultaat.
Jacques Peeters
OCMW-fractieleider

Erik Blommaert (fractieleider) - 0479 91 73 58 - erik.blommaert@skynet.be
Christel De Kerf - 03 744 16 63 - christel.dekerf@telenet.be
Jan Van Raemdonck - 03 744 14 64 - janenpetra1@telenet.be
Fons Verhelst - 03 774 16 49
Filip Vercauteren - 0494 57 50 78 - filip.vercauteren@post.be

OCMW-raadsleden
Jacques Peeters (fractieleider) - 0497 17 20 13 - info@jacqpeeters.be
Herman Laureys - 0478 67 09 70 - hermanlaureys@hotmail.com
Peter Van der Meiren - 0478 98 12 49 - peter.van_der_meiren@skynet.be
Maria Van Ruyssevelt - 03 774 53 64
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Werken aan een financieel gezonde gemeente
Ook CD&V Kruibeke nam kennis van het standpunt van de Beverse burgemeester omtrent een
mogelijke fusie. Hij is van mening dat Kruibeke tegen een te groot financieel tekort aankijkt. Tevens
wil hij dat Kruibeke eerst en vooral zelf structurele beslissingen neemt om de gemeentefinanciën
gezonder te maken, alvorens over een eventuele fusie te spreken.
Ook in onze eigen gemeente beginnen er meer en meer vragen te rijzen over een mogelijke fusie, en
ook wij stellen ons vragen bij het maatschappelijk draagvlak.
Wat CD&V Kruibeke betreft, mag het studiewerk dat momenteel in de werkgroep gebeurt, gerust
verder gezet worden. De dingen ernstig bestuderen kan nooit kwaad.
Als dit studiewerk zou betekenen dat er in de nabije toekomst verregaande samenwerking tussen
Beveren en Kruibeke op bepaalde domeinen zou kunnen gebeuren, is dit alvast goed voor de financiële situatie van de beide gemeentes.

Een nieuw ambitieus plan voor de jeugd
van Kruibeke
Begin dit jaar werd in opdracht van het gemeentebestuur een stuurgroep samengesteld uit leden
van de jeugdraad en onafhankelijke jeugd om een nieuw jeugdbeleidsplan (JBP) voor de periode
2011 – 2013 uit te werken.
Om een zo groot mogelijk beeld van de meningen en wensen van de jeugd te verkrijgen, werden
bevragingen georganiseerd. De 6- tot 12-jarigen konden via de scholen onder de vorm van
doekaartjes hun mening geven. De 12- tot 24-jarigen konden hun mening kwijt via het online invullen van een enquête op de jeugdwebsite www.9150.be. Gesprekken met volwassenen die bezig zijn
met jeugd maakten het beeld compleet.

Om in te spelen op het veelvuldig gebruik van de nieuwe mediamogelijkheden door de jeugd,
wordt de functionaliteit van de gemeentelijke website www.kruibeke.be en www.9150.be
uitgebreid. Alle reglementen en aanvraagformulieren zullen online op de websites staan. Er
wordt tevens nagegaan of men zich via de gemeentelijke website kan inschrijven voor de grabbelpas, het speelplein en de gemeentelijke sportkampen.
Naast jeugdwerkbeleid, is er ook een deel jeugdbeleid met als prioriteit jongerencultuur en
de invulling van de vrijetijdsbeleving. Een nauwe samenwerking van de jeugddienst met de
cultuurbeleidcoördinator, die dit jaar nog zal aangeworven worden, zal voor de verdere ontwikkeling van de jongerencultuur veel mogelijk maken. Ook op het gebied van fuifbeleid staan
nog verschillende uitdagingen te wachten. Samen werken aan “veilig fuiven” is de boodschap.

Rupelmonde - Bazel - Kruibeke

Rupelmonde
Kruibeke
Bazel

Inhoud:
Woordje
voorzitter

In alle rust en sereniteit dienen nu dringend alle mogelijke pistes voor de financiële gezondmaking bij
de opstelling van de budgetten 2011 en 2012 verder te worden onderzocht.

Cultuur

Wat de inkomsten betreft, is de CD&V-fractie van mening dat er geen verdere belastingverhogingen
meer kunnen. Wanneer het terug financiëel haalbaar is, wensen we de belastingen te verminderen
tot het peil van 2009.

Inleefreis

Wat de uitgaven betreft, zijn er voor de CD&V- fractie weinig of geen taboes inzake noodzakelijke
besparingen.

Het is in ieder geval evident dat in dit debat het welzijn van de burger én van het gemeentepersoneel
voorop moet blijven staan.
Namens CD&V-fractie gemeenteraad,
Erik Blommaert.

Colofon
CD&V Kruibeke
Verantwoordelijke uitgever: Marc De Mayer
Website: http://kruibeke.cdenv.be

NIEUWS

Een nieuwe start...

Er dient nu echter heel wat meer te gebeuren. CD&V Kruibeke wil haar verantwoordelijkheid om
Kruibeke financieel te saneren, niet ontlopen.

Zo moet er op zijn minst bekeken worden of bijvoorbeeld:
Alle personeel op de meest efficiënte manier is ingezet.
Er verregaande samenwerkingsverbanden mogelijk zijn met Beveren
of via intercommunales.
Of al de taken wel kerntaken zijn van onze gemeente.
Of onze subsidiewerving goed verloopt. Enz.

Editie 5 - september 2010

Daar het vorige jeugdbeleidsplan als positief werd ervaren, werden een aantal zaken die geen
aanpassing vergden, overgenomen. De gemeente heeft met het vorige jeugdbeleidplan veel
inspanningen gedaan om de jeugdlokalen te verbeteren, wat ook de brandveiligheid ten goede
komt. Dankzij de investeringsubsidie van de gemeente kon het Jeugdhuis Ter Walle zijn lokalen
volledig vernieuwen en krijgen de plannen voor de renovatie van de lokalen van Chiro Altena
stilaan vorm. Ook de nieuwe lokalen voor de Chiromeisjes en jongens van Bazel, die bijna af zijn,
zullen gefinancierd worden door de gemeente.
De Vlaamse overheid moedigt elke gemeente aan om verder te blijven investeren in veilige
jeugdlokalen. Vandaar dat ook in het nieuw jeugdbeleidplan de investeringssubsidie zeker dient
behouden te worden om andere jeugdbewegingen de kans te geven hun lokalen te verbeteren.
Ook zullen de jeugdbewegingen gesensibiliseerd worden een inboedelverzekering af te sluiten.
Om een betaalbare jaarwerking van de jeugdbewegingen te blijven garanderen, worden de subsidiereglementen zoals kadervorming, kampsubsidies, vervoer materiaal naar kampplaatsen
en busvervoer in het nieuwe JBP behouden.

Het nieuwe jeugdbeleidsplan is ambitieus maar het welzijn van de jeugd is dan ook één
van onze belangrijkste troeven voor de verdere toekomst van Kruibeke. De werking van de
Kruibeekse jeugdraad met tal van initiatieven staat hoog aangeschreven in het Waasland en
daar mogen we als gemeentebestuur fier op zijn. Doe zo verder zou ik zeggen!

Mercatorsite

Het is nu aan de politiek om de lijnen die de stuurgroep met dit nieuw jeugdbeleidplan heeft
uitgezet, verder te verfijnen en te realiseren.

Fusie?

Dirk De Ketelaere
Schepen van jeugd

Bezoek het parlement
CD&V Kruibeke organiseert op zondag 9 oktober 2010 een bezoek aan het federaal parlement. Geînteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij onze mandatarissen.

Wij wensen alle kinderen, leerlingen, ouders, grootouders,…
een goede start van het nieuwe schooljaar 2010-2011.

Jeugd

Wij dragen veiligheid hoog in het vaandel. Voor enkele praktische tips voor een veilige reis van en naar de school kan je
terecht op de website www.ikbenvoor.be. Hierbij al enkele
belangrijke tips:
- Geef zelf het goede voorbeeld en hou je aan de verkeersregels.
- Zorg ervoor dat je vervoermiddel in goede staat is, zo vermijd je gevaarlijke situaties.
- Ga je als zachte weggebruiker op pad? Draag beschermende en reflecterende uitrusting, zo word je gezien en
minimaliseer je de gevolgen bij een ongeval.

