
STOP 
Als je dit uitgangspunt op mobiliteit toepast, kom je bijj het STOP-principe terecht. STOP staat voor 
Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Privévervoer. Verplaatsingen te voet of met de fiets zijn 
minder belastend voor zowel milieu als budget dan verplaatsingen met het openbaar vervoer en 
genieten dus de voorkeur.Verplaatsingen met eigen wagen leggen dan weerde grootste druk op 
omgeving en portemonnee. Ook de gemeente kan dit STOP-principe actief toepassen en promoten. 
 
Rollend energiefonds 
Veel inkt is er al gevloeid rond het opwekken van groene energie en de subsidies die dit propageren. 
Maar de meest interessante kilowatt is diegene die niet wordt verbruikt. Want die moet niet 
geproduceerd, niet getransporteerd en ook niet betaald worden. Zuinig met energie omspringen 
gaat vaak gepaard met investeringen: isolatie, energiezuinige verlichting, hoogrendementsketel… 
Ondanks fiscale aanmoedigingen, subsidies en het terugverdieneffect zijn die investeringen niet voor 
iedereen betaalbaar. Gevolg: gezinnen die het niet kunnen betalen, blijven met een torenhoge 
energiekost zitten. Een rollend energiefonds voor wie de investeringskosten niet aankan,zou hieraan 
tegemoet kunnen komen. Terugbetaling gebeurt onder meer met de kosten die op de energiefactuur 
bespaard worden. De middelen die naar het fonds terugstromen, kunnen dan opnieuw bij andere 
gezinnen ingezet worden. In het luik duurzaamheid passen eveneens het stimuleren van consumptie 
van lokale producten en het verder uitbouwen van het woon- en energieloket. Ook daar wil ACW 
Oostkamp verder op inzetten. 
 
Duwtje in de rug 
Elke inwoner met een zorgvraag moet bij het lokaal bestuur terechtkunnen en zo het nodige ‘duwtje 
in de rug’ krijgen. Vooral de vergrijzing brengt heel wat uitdagingen mee. ACW Oostkamp wil dat de 
gemeente inzet op een brede thuiszorg, zodat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving 
kunnen blijven wonen. Als dat niet meer lukt, moet een woon- en zorgcentrum – of een andere 
oplossing – een waardig alternatief bieden: het moet er aangenaam toeven zijn. De gemeente zet 
hier al hard op in, maar ACW Oostkamp vraagt bijkomende middelen voor de uitbouw van zorgzones. 
Een alarmerend hoog aantal kinderen groeit op in kwetsbare gezinnen. Deze kinderen verlaten vaker 
de schoolbanken zonder diploma en zo komen ze in een vicieuze cirkel terecht. Het gevolg is dat een 
relatief groot aantal jongeren een leefloon ontvangt. ACW Oostkamp vraagt meer ondersteuning van 
sociale tewerkstellingsinitiatieven op de gemeente als antwoord op dit probleem. Het 
gemeentebestuur moet meer inzetten op preventieve en proactieve acties rond welzijn. Daarom 
vraagt ACW Oostkamp een uitbreiding van de mantelzorgpremie. Ook de huiswerkbegeleiding moet 
verder worden uitgebouwd. 
 
Cement dat muren sloopt 
Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Hun engagement en de initiatieven die zij nemen, 
slopen muren tussen mensen. Tal van verenigingen en organisaties nodigen de inwoners van 
Oostkamp elke dag opnieuw uit om samen met anderen te doen wat ze graag doen. 
ACW Oostkamp vindt het belangrijk dat de gemeente verenigingen en vrijwilligerswerk krachtig blijft 
ondersteunen. Vrijwilligers en organisaties spelen bovendien een belangrijke rol in de strijd tegen 
vereenzaming en sociaal isolement. De gemeente moet verder sociaalculturele participatie 
bevorderen. De Sjacosbon die vorig jaar werd ingevoerd, is een mooi voorbeeld. Sterk is ook de 
manier waarop straat- en wijkfeesten via de werkgroep Mensen Spreken Mensen worden 
gepromoot. Dit gemeentelijk project probeert op verschillende manieren de verbondenheid en de 
communicatie tussen de bewoners van 
de gemeente te bevorderen. Absoluut te behouden, vindt ACW Oostkamp. De prioriteiten die ACW 
Oostkamp distilleerde, worden nu verder bekendgemaakt. Binnenkort krijgt elke bewoner een krant 
met een overzicht van alle prioriteiten in de bus. Maar daar stopt het werk niet. ACW Oostkamp 
maakt in de komende jaren samen met de erkende ACWmandatarissen werk van de realisatie van 
deze prioriteiten. 


