
Accenten van uit het ACW Diksmuide voor de nieuwe legislatuur 2013-2018. 

 

- Betaalbaar wonen  

o Voldoende aanbod van huur- en koopwoningen door de huisvestingsmaatschappijen is 

noodzakelijk.  Participatie vanuit het ACW is een must. 

o Woonwinkel is een goed initiatief, opgericht op vraag van het ACW, maar de werking, de 

bestaande reglementering, huursubsidies, …beter bekend maken. 

o Kwaliteit van de woningen verbeteren, vooral door minstens de bestaande maatregelen 

en subsidies te laten verder lopen. 

 

IEDEREEN heeft recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare woning 

 

- Verenigingsleven 

o Vrijwilligers tweejaarlijks in de bloemetjes zetten en natuurlijk ook ons “Jefke” – prijs 

ACW-vrijwilliger - verder zetten. 

o Financiële steun jaarlijks indexeren. 

o Moderniseren van onze ontmoetingscentra (bv. beamer) 

 

De verenigingen met hun VRIJWILLIGERS, geven warmte aan onze samenleving 

 

- Onderwijs en kinderopvang 

o Het principe van onderwijscheques is goed – continueren – wel indexeren. 

o Zichtbaarheid van kinderen van en naar school, bedeling van fluo covers 

o Voor en na -schoolse opvang :  voldoende aanbod en uitbreiden per deelgemeente  

 

Ieder KIND verdient de ZORG die nodig is,  in hun groei naar volwassenheid 

 

- Tewerkstelling en energie 

o Informatie verstrekken naar bevolking over “energiezuinige maatregelen”. Dit kan 

gebeuren door stad of ocmw, al dan niet in samenwerking met externe partners. 

o Stimuleren van initiatieven die “goedkopere elektriciteit, water, …” aanleveren. 

o Groepsinitiatief per deelgemeente, wijk …om isolerende maatregelen aan te brengen. 

o Lagere inkomens � goedkopere elektriciteit aan bieden 

  



 

Energie moet betaalbaar blijven voor iedereen, OOK voor de lage inkomens 

 

- Mobiliteit 

o Aandacht voor zwakke weggebruiker � scan van onveilige situatie in centrum & 

deelgemeenten � meldpunt/fietswacht/… per deelgemeente 

o Openbaar vervoer � bestaande initiatieven verder ondersteunen � o.a. zaterdag & 

maandag gratis busvervoer 

o Meer aandacht voor :   

� Onderhoud bestaande wegen / fietspaden / wandelroutes / … 

� Minder valide gebruikers – weginfrastructuur, openbare gebouwen, … 

� Herkenbaarheid blauwe zones, randparkeerplaatsen, bewonerskaart, … 

 

Ook ANDERS VALIDE burgers moeten zich voldoende en veilig kunnen bewegen 

 

- Sociaal beleid – armoede 

o Sociale winkel oprichten  

� Voedsel / kledij/… 

� Samenwerking met bestaande initiatieven. 

o Klusjesdiensten, bedeling warme maaltijden (terug) opstarten 

o Sociale tewerkstelling, o.a. voor onderhoud van groen en fietspaden, verder uitbouwen 

 

Armoede is een onrecht, en moet met alle middelen bestreden worden 

 

- Zorg op maat voor ieder individu 

o Andere structuur/aanpak voor lokale sociale adviesraad � werkt momenteel niet 

optimaal 

o Invulling vrije ruimte OCMW � voorzieningen voor ouderenzorg (kangoeroewoningen)  

o Ouderenzorg / diensten voor senioren ook naar deelgemeenten uitbreiden 

o Het aanmoedigen en ondersteunen van ‘thuis’zorg 

 

Ieder individu verdient onze aandacht, en heeft recht op een waardig bestaan 


