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en verder

Het besparingsplan van de N-VA

Wat met het verenigingsleven?
De dienstverlening in de gemeente Edegem was er één waarop vele
gemeenten jaloers waren. Snel, efficiënt, klantvriendelijk, met steeds tijd
om tegemoet te komen aan de noden van de Edegemnaar.

Op het einde van het vorig jaar kwam er een abrupt
einde aan deze dienstverlening: een klantgerichte
flexibele dienstverlening moest plaatsmaken voor een
zogezegd financieel en winstgevend plaatje. Niet langer
stond de Edegemnaar centraal, maar wel de kille
berekeningen hoeveel er kon bespaard worden op de
eigen dienstverlening.
Zonder participatie van personeel, adviesraden en
oppositie, werd alles wat jaren was opgebouwd aan
dienstverlening naar de prullenmand verwezen.

De zogenaamde slanke dienstverlening zal volgens het
N-VA-bestuur even goed blijven, want externe
ondernemingen zullen veel taken overnemen. Hoe
naïef! Denken dat externe ondernemingen voor een
goedkopere mirakeloplossing zullen zorgen. In plaats
van aan personeel geld uit te geven, zal de Edegemse
burger nog meer geld moeten uitgeven aan dergelijke
ondernemingen, die een minder goede en minder
uitgebreide dienstverlening leveren.

Het besparingsplan van de N-VA is gewoonweg
desastreus, gebaseerd op een eenzijdige en zelfs
onjuiste analyse van onze gemeente. Een plan dat
getuigt van een extreem liberale maatschappijvisie
zonder een hart voor de personeelsleden, de
verenigingen en de inwoners van Edegem.

Door de privatisering en uitbesteding van de
gemeentelijke kerntaken zijn het in eerste instantie het
personeel en de verenigingen die de last dienen op te
lossen. In een tweede fase pas zal duidelijk worden dat
ook de burger flink zal moeten bijdragen.

Een extreme afslanking
De manier waarop het personeel en de hele
dienstverlening afgeslankt worden, is ongezien in een
gemeentelijke overheid:

• Uitleendienst: afgeschaft
• Vuilnisophaling: afgestoten naar Igean
• Containerpark: afgestoten naar Igean,

afgevoerd naar de Doornstraat
• Schoolbusvervoer: afgeschaft
• Hangar 27: afgestoten

• Rock@Edegem: afgestoten
• Kinderopvangdienst: afgestoten
• Solidariteit met ontwikkelingslanden:

afgeschaft
• Dienst uitvoering (groen, straten,

begraafplaats): afgeslankt, grotendeels
afgestoten

• Vrije tijd (bibliotheek, sport): afgeslankt
• Poetsdienst: afgestoten
• Huis Hellemans: afgestoten
• Publieksloketten: afgeslankt, enkel nog op

afspraak

Deze afbraak was zelfs een onderwerp van gesprek in
het Vlaams Parlement. Voor sommige partijen een
voorbeeld van efficiënt besparen, voor andere partijen
een voorbeeld van asociaal gemeentelijk beleid.
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nodig, men kan het op
één dag afbreken"
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Vervolg van pag. 1

Wat met het verenigingsleven?
In het beleidsplan van het N-VA-bestuur staat: ‘we stoppen alvast met het uitlenen
van materiaal en vervangen dit door een materiaaltoelage’.
Het bloeiende Edegemse verenigingsleven is gestoeld op enerzijds een enorm
engagement van talrijke vrijwilligers en anderzijds de logistieke steun van de
gemeente. De vervanging van de uitleendiensten door een twijfelachtige
materiaaltoelage brengt financiële implicaties en bijkomende lasten voor alle
vrijwilligers die de verenigingen in leven houden.
Het gaat hier om een besparing die rechtstreeks gedragen moet worden door de
verenigingen zelf, die daardoor niet anders kunnen dan een aantal evenementen
afschaffen en hun lidgeld stevig verhogen. Bij een verhoging van lidgeld vallen ook
de meest kwetsbare gezinnen uit de boot.

In het beleidsplan van het N-VA-bestuur staat: ‘de gemeentelijke jeugd- en
cultuurzaal Hangar 27 wordt overgedragen naar een privé-onderneming …’.
Waar vandaag verenigingen deze hangar kunnen huren aan heel redelijke
condities, zal dit volledig verdwijnen.
Dit staat in schril contrast met de beweegredenen om twintig jaar geleden Hangar
27 in te richten als multifunctionele jeugd- en cultuurzaal.
Verenigingen zullen in de toekomst om financiële redenen moeten teruggrijpen
naar eigen zaaltjes, ongeacht of deze hiervoor geschikt zijn of niet. De klok wordt
meer dan twintig jaar teruggezet.

Ook nog andere ‘besparingen ‘ treffen het Edegemse verenigingsleven:
- Veel verenigingen geven nu al aan dat indien er geen gemeentelijk materiaal
meer ter beschikking gesteld wordt, zij ook niet meer kunnen deelnemen aan de
jaarmarkt van Edegem.
- Het cultuurhuis ‘Huis Hellemans’ komt in handen van een externe onderneming,
m.a.w. het wordt een café.
- Het ziet er ook naar uit dat de gemeente de sporthal wil afstoten en overdragen
naar een externe onderneming. Wat zullen de gevolgen zijn voor de
sportverenigingen?

Waarom besparen?
Het N-VA-bestuur geeft als reden van deze besparingsoperatie dat de Edegemse
financies ongezond zijn en dat Edegem te veel personeel heeft.
De N-VA vergelijkt onze gemeente graag met ‘clustergemeenten’, een groep
gemeenten die qua grootte en organisatie vergelijkbaar zijn met Edegem.
Wat blijkt als we de vergelijking maken?
- Edegem heeft 606 euro schuld per inwoner, tegenover 791 euro voor de
vergelijkbare clustergemeenten.
- Edegem heeft 11 personeelsleden per 1000 inwoners, de clustergemeenten
komen uit op 18 personeelsleden per 1000 inwoners.

Waar knelt het schoentje?
Tijdens de legislatuur 2006-2012 kocht het toenmalig bestuur het Hof Ter Linden
aan. Door deze aankoop en een aantal andere realisaties, zoals de vernieuwing van
het gemeentehuis, was het duidelijk dat andere grote projecten in de volgende
legislatuur financieel niet meer haalbaar zouden zijn. Concreet ging dit onder
andere over een nieuwe bibliotheek. Het nieuwe gemeentebestuur wilde hier
echter anders over beslissen en wendde de financiële reserves aan voor een
prestigeproject.

Bovendien werd onder liberale druk de taxshift doorgevoerd, waardoor de
inkomsten van de gemeenten gevoelig daalden. Dit bovenop de vermindering van
de gemeentelijke inkomsten uit de intercommunales, die een twintigtal jaren
geleden door de toenmalige paarse regering grotendeels geprivatiseerd werden.

Geen belastingverhoging?
Vanuit een liberale maatschappijvisie stelt men dat de belastingen zo laag mogelijk
moeten gehouden worden. Dit kan enkel door zwaar te besparen in de werking
van de overheid, in dit geval, in de werking van de gemeente. Zelfs gemeentelijke
kerntaken moeten eraan geloven, maar privatisering betekent niet besparing.

Wanneer de N-VA nu stelt dat zij de belastingen niet verhogen, spreken ze niet de
waarheid. Tijdens de voorbije legislatuur heeft de N-VA de gemeentelijke
opcentiemen reeds verhoogd. Samen met het besparingsplan heeft de N-VA 36
belastingreglementen voorgelegd, die een belastingverhoging inhouden: 70% van
onze gemeentelijke belastingen zijn zo reeds verhoogd door de N-VA. Soms zelfs
met meer dan 200%. Maar door deze ‘verkapte’ indirecte besparingen zal de
bevolking veel minder snel merken dat de belastingdruk verhoogt dan wanneer er
een verhoging is van de opcentiemen op de personenbelasting.

‘Een overheidsdienst is precies wat het woord zegt. Of liever, zóú precies moeten zijn wat het woord zegt. De
overheid verleent een dienst. Aan wie? Aan haar burgers. Bij dat werk staat niet winstbejag voorop, maar enkel
en alleen, alweer, wat het woord zegt. Dienstverlening. Ik zou zelfs meer zeggen, de best mogelijke
dienstverlening …. Het streven naar efficiëntie en zuinigheid, mag nooit afbreuk doen aan de essentie: de
dienst. De best mogelijke dienst voor de burger. Op die dienst en op niets minder heeft de burger recht. Daar
betaalt de burger belastingen voor en tevens laat de burger door zijn verkozenen controleren wat met de
belastingcenten gebeurt ...’

Geert Van Istendael
'De Grote Verkilling'
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Een sociale kruidenier

in Kontich

Armoede komt niet alleen voor in grote steden. Ook
in Kontich leven mensen in armoede. Heel wat
gezinnen doen beroep op het OCMW voor steun. Dat
is een belangrijk signaal om actie te ondernemen.

Vanaf donderdag 12 maart opent sociale kruidenier De Kompanie in
Kontich de deuren. Sociaal Winkelpunt vzw zorgt voor de ondersteuning
en coördinatie van de vrijwilligerswerking, in nauwe samenwerking met
het lokaal bestuur Kontich.

Wie kan terecht in De Kompanie?
Mensen van Kontich die het financieel moeilijk hebben omwille van een
beperkt inkomen, kunnen in de sociale kruidenier winkelen aan lage prijs.
De aangeboden voeding, verzorgings- en huishoudproducten zijn
kwaliteitsvolle producten, met aandacht voor gezonde voeding. Sommige
producten worden in kleinere hoeveelheden verkocht. De keuzevrijheid die
mensen hebben en het zelf betalen van wat men koopt, verhoogt de
eigenwaarde en het zelfvertrouwen.

De sociale kruidenier is ook een gezellige ontmoetingsplaats waar mensen
een luisterend oor vinden. Er zullen regelmatig activiteiten georganiseerd
worden met linken naar het lokale verenigingsleven. Zo versterkt De
Kompanie sociale netwerken en reiken ze kennis aan om krachtiger in het
leven te staan.

Sterke vrijwilligersploeg
Sociale kruidenier De Kompanie is vanaf 12 maart 2020 elke
donderdagnamiddag open. Sociale diensten zoals het OCMW en de
ziekenfondsen verwijzen klanten door. Nieuwe klanten worden uitgenodigd
op een eerste kennismakingsgesprek op woensdagnamiddag. Ze krijgen
er hun persoonlijke klantenkaart, die maximaal zes maanden geldig is.
Nadien wordt de klantenkaart verlengd of stopgezet. Klanten mogen een
maximumbedrag per week besteden in functie van de gezinsgrootte.

Ondertussen staan 20 enthousiaste vrijwilligers klaar om de winkel en
ontmoetingsplaats vorm te geven. Zij zorgen voor de
kennismakingsgesprekken met nieuwe klanten, het aankoopbeleid en
stockbeheer. Dankzij die sterke vrijwilligersploeg kan de werking in Kontich
haar deuren openen.

Netwerk van sociale kruideniers
Armoede sluit mensen uit en is een sociaal onrecht. Sociaal Winkelpunt
vzw werd in 2010 opgericht om een netwerk van sociale kruideniers te
coördineren. Winkelen wordt hierbij altijd gekoppeld aan een
ontmoetingsfunctie. Centraal staat een emancipatorische visie, waarbij de
eigenwaarde van mensen in armoede verhoogd wordt en mensen
aangesproken worden op hun talenten. Waar mogelijk worden sociale
tewerkstellingskansen aangeboden in de sociale winkelpunten.

Sociale kruidenier De Kompanie is de achtste sociale kruidenier die vanuit
Sociaal Winkelpunt vzw wordt opgestart. Tot het netwerk van de vzw
behoren sociale kruidenier Kiel in Antwerpen, tWinkeltje in Merksem,
sociale kruidenier Kabas in Brasschaat, solidaire buurtwinkel
Solidariteit.eva in Ekeren, sociale kruidenier De Cirkel in Wuustwezel, de
NetZak in Zoersel, Tkruideniertje in Kalmthout en De Kompanie in Kontich.

De vzw zorgt onder meer voor onderlinge uitwisseling, communicatie naar
het brede publiek en gaat op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden
die de werking ondersteunen. Op Vlaams niveau wordt samengewerkt
binnen Sociale Kruideniers Vlaanderen vzw.

Steun vanuit de gemeente
Sociale kruidenier De Kompanie wordt opgestart in nauwe samenwerking
met de gemeente. Lokaal Bestuur Kontich zal de werking steunen op vlak
van huur, nutsvoorzieningen en werkingskosten. Wat de toeleiding betreft,
zal met de sociale dienst van de gemeente worden samengewerkt.
Mogelijk zullen er op termijn extra activiteiten vanuit de gemeente worden
aangeboden op de locatie van de sociale kruidenier.

Productaanbod
Een deel van de producten kopen ze aan bij de lokale supermarkt. Voor
het aanbod van verzorgings- en huishoudproducten werken ze samen met
Goods to Give vzw. Daarnaast komt een belangrijk deel van de producten
van schenkingen en overschotten. Dat zorgt ervoor dat de sociale
kruidenier een gezond economisch evenwicht kan bereiken. Bedrijven,
producenten, supermarkten en lokale handelaren die af en toe
overschotten hebben, nodigen ze van harte uit om contact op te nemen.
Ook financiële schenkingen zijn welkom.

Een sterke, enthousiaste vrijwilligersploeg!

DE KOMPANIE

Sociale kruidenier De Kompanie - Drabstraat 9B, 2550 Kontich
Kijk voor meer informatie op www.sociaalwinkelpunt.be of op de Facebook pagina van Sociaal Winkelpunt vzw
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Kledinginzameling
voor asielcentrum van Broechem en Oekraïneproject

Waardig werk en sociale bescherming zijn geen privileges, het zijn mensenrechten. Het
verdedigen en opkomen voor deze basis mensenrechten is de opdracht van WSM. Werken
aan langdurige veranderingen vereist een globale aanpak, een mondiale engagement en
gaat zelfs verder dan solidariteit. We verbinden onze partners met elkaar in een netwerk in
de landen zelf maar ook internationaal zodat we samen luider klinken wanneer we onze
fundamentele rechten opeisen.

We werken samen met 97 organisaties in België en 23 landen in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika: vakbonden, mutualiteiten, microkredietinstellingen, vrouwen-, jongeren- en
ouderenorganisaties.
Allemaal sociale bewegingen - Social Movements.
Samen eisen we dat politiek en economie de mens opnieuw centraal stellen en daarbij de
grenzen van onze planeet respecteren. Met jouw stem en steun erbij klinken we nog luider!

Make Change Happen! We Social Movements!

De lente staat bijna voor de deur. Tijd voor de lenteschoonmaak, dus. KWB helpt je een beetje en zamelt
kleding in. Concreet zijn wij op zoek naar (kinder)schoenen, kinder- en herenkledij. Deze kleding zal bezorgd
worden aan het asielcentrum van Broechem en het Oekraïne-Project.

In Broechem zal de kleding verdeeld worden onder de centrumbewoners die bezig zijn aan hun
asielprocedure. Het opvangcentrum in Broechem is één van de Belgische centra voor verzoekers om
internationale bescherming die rechtstreeks worden beheerd door Fedasil. Het is een open opvangcentrum
dat plaats kan bieden aan zo’n 370 verzoekers. Kijk ook eens op www.facebook.com/FedasilBroechem.

Het Oekraïneproject, dat in het Fort 5 gevestigd is, zet zich via allerhande acties onbezoldigd in voor de
armoedebestrijding in Oekraïne, een vaak vergeten land bij de ontwikkelingshulp. Zo voorziet het project in
noodhulp, zet het medisch-sociale projecten op, stimuleert het de competentieopbouw door studiebezoeken
van Oekraïense delegaties aan ons land en door allerhande vormingsactiviteiten in Oekraïne zelf. Kijk ook
eens op www.oekraine-project-edegem.be.

Zaterdag 25 april 2020

van 10 tot 13 uur

De Crypte

Kinder- en herenschoenen,
kinder- en herenkledij

Zwart op wit | maart 2020


