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ACW MIDDELKERKE 
PRIORITEITENNOTA 2013-2018 

 

Onze ACW-missie is duidelijk: werken aan een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving, 

met gelijke kansen voor en betrokkenheid van iedereen, maar vooral met zorg voor de zwakkeren 

en  verantwoordelijkheid voor de volgende generaties.  

 

Om dat te realiseren willen we wegen op het gemeentelijk beleid.  

Niet alleen door het gemeentebeleid op te volgen, maar door ook zelf beleidsvoorstellen te 

formuleren en deze via politieke vertrouwensmensen in te brengen. Of, zo nodig, door actie te 

voeren. ACW Middelkerke pleit voor een sociaal, rechtvaardig, duurzaam en efficiënt beleid mét 

inspraak van de bevolking.  

 

Om het wat concreet te maken leggen we enkele accenten. Die worden in deze prioriteitennota 

toegelicht. 

 

1. Beter en betaalbaar wonen 

 

Onze voorstellen: 

 

a. We vragen om bij grote projecten naast sociale huurwoningen, ook sociale 

koopwoningen te voorzien. We pleiten hierbij voor het belang aan een gezonde 

sociale mix. Het aandeel sociale koop- en huurwoningen blijft onder de grens. 

 

b. Jonge gezinnen moeten aangemoedigd worden om in Middelkerke te komen wonen. 

In Groot Middelkerke is 44% van de bevolking ouder dan 55 jaar. In het centrum is dit 

zeker 60%. 

 

c. Lopende projecten moeten een duwtje krijgen: 

i. Westende: uitbreidingsgebied aan de Badenlaan (al 12 jaar bezig). 

ii. Verkaveling Danneels zijn eigenlijk waterzieke gronden en daar zijn een 

derde sociale huur, een derde sociale koop en een derde privaat gepland. 

Wat gaat er gebeuren met die gronden? 

iii. Slijpe via het OCMW. 

 

 

2. Kwaliteit van samenleven 

 

Onze voorstellen: 

 

a. Meer steun geven aan het vrijwilligerswerk. Vooral de subsidies liggen hier te laag. 

Meer concreet vragen we aan de gemeente om activiteiten die opgezet worden in 

Sint-Pieterskapelle aan te moedigen en te ondersteunen. 

 

b. Zorg voor jong en oud 

i. Goeie samenwerking tussen de gemeente en het vrij onderwijs. 

ii. We vragen een gezinsvriendelijke belasting op afval. Het normaal afval van 

een gezin zou gratis verwerkt moeten worden. We vragen aanvullend een 

tegemoetkoming in huisvuilvuilzakken voor grote gezinnen en mensen met 

incontinentieproblemen. 
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iii. We vragen een betere ondersteuning van de mantelzorgers. Ziekenzorg CM 

pleit ervoor (onderzoek 2006) dat gemeentes een bedrag uitkeren dat 

mantelzorgers het gevoel geeft gewaardeerd te worden, binnen de grenzen 

van de gemeentelijke begroting. Volgens Ziekenzorg CM dient dit bedrag 

minimaal 50 euro te zijn voor wie zorgt voor één persoon en minimaal 75 

euro voor wie zorgt voor twee personen. Enkel vanaf deze minimale 

bedragen zullen mantelzorgers de gemeentelijke premie ook daadwerkelijk 

als ondersteunend ervaren. 

iv. Steun projecten tegen vereenzaming en maak ze voldoende gekend! We 

denken hierbij aan de boodschappendienst, vervoerdienst, klusjesdienst, 

participatie aan het verenigingsleven bevorderen, … 

1. Vanuit het dienstencentrum zijn er stimulansen om vereenzaming 

tegen te gaan maar we willen die concreter uitgewerkt zien. 

2. We willen hierbij ook vermelden dat er ellenlange wachtlijsten zijn 

voor poetshulp, huishoudhulp en de boodschappendienst. 

v. We vragen een goede ondersteuning voor het jeugdwerk.  

vi. Na het onderzoek ‘hoe verenigingsvriendelijk is jouw gemeente’ komen we 

tot volgende aandachtspunten: 

1. De inspraak van het personeel en de middelen kan efficiënter. 

2. Inspraakmogelijkheden van burgers en verenigingen kan zeker beter. 

We denken hierbij aan binding, relatie en communicatie. 

vii. Westende en Middelkerke kampen met een tekort aan kinderopvang. De 

gemeente zou een financiële stimulans kunnen geven aan jonge gezinnen. 

 

c. Armoede 

i. Het OCMW moet meer middelen krijgen om mensen te kunnen begeleiden 

bij het budgetteren zodat wachttijden om begeleid te worden uitgesloten 

worden. Vaak kan dit door een herschikking van middelen. 

ii. Onderwijscheques zijn een zinvolle ondersteuning om het onderwijs 

betaalbaar te houden. 

iii. Bestuurlijke regelgeving mag de samenleving niet nodeloos complex maken. 

De gemeente in samenspraak met het middenveld dient mensen te helpen 

om wegwijs te geraken in een complexe samenleving ten einde te krijgen 

waar ze recht op hebben. 

iv. De gemeente neemt initiatieven ter preventie van schuldenlast (zoals dit 

bijvoorbeeld ook in de Westhoek gebeurt). 

 

d. Oprichten dienst gezinshulp 

 

 

3. Goed en veilig verkeer 

 

Onze voorstellen: 

 

a. We vragen om een fijnmazig voetgangers- en fietsroutenetwerk aan te leggen. 

b. Er moet werk gemaakt worden van veilige voetpaden, overal in de bebouwde 

kommen. En die moeten ook toegankelijk zijn voor rolwagengebruikers en mensen 

met een kinderwagen.  

i. Een aantal slechte vbn: Hofstraat, dorpsplein Lombardsijde, Dorpsstraat 

Leffinge, … 



ACW Middelkerke Prioriteitennota 2013-2018 3 

 

c. Er bestaat een gevaarlijke situatie met de kusttram omdat die plots volledig door het 

centrum van Lombardsijde rijdt. Dit creëert een uiterst gevaarlijke situatie voor de 

fietsers. 

d. Alle deelgemeenten van Middelkerke moeten een rechtstreekse verbinding hebben 

met Middelkerke via het openbaar vervoer. Nu moeten mensen 2 tot zelfs 3 bussen 

nemen om naar het centrum van Middelkerke te rijden. 

 

 

4. Werk 

 

Onze voorstellen: 

 

a. We willen een verdere ondersteuning van het opleidingsproject van het OCMW. Met 

de horeca-opleiding en de dienst ‘bouw en renovatie’ slaagt het OCMW er al jaren in 

om mensen met minder kansen op de reguliere arbeidsmarkt tewerk te stellen. Ze 

hebben net hun 20 jaar bestaan gevierd maar we vernemen dat dit bijna geschrapt 

werd… 

b. Er ligt teveel nadruk op de horeca. Er is niks van industrie, enkel winkels. 

i. Bijkomend werk in de zorgsector (project Badenlaan, project Harlebout). 

ii. We moeten KMO’s aantrekken om duurzame tewerkstelling te creëren die 

niet milieubelastend is. 

 


