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ACW Groot-Zonnebeke 

Prioriteitennota 2013-2018 
 

 

Het ACW Groot-Zonnebeke, de koepel van christelijke werknemersorganisaties in 
Beselare, Geluveld, Passendale, Zandvoorde en Zonnebeke hield in de periode december 
2011 – februari 2012 een bevraging bij zijn achterban. Het bredere publiek kon zijn 
mening online kwijt. De resultaten van deze bevraging én van de gesprekken in de 
voorbije jaren op het ACW-bestuur werden herleid tot 5 prioriteiten voor de lokale 
bestuursperiode 2013-2018: 
 

1. Betaalbaar en kwalitatief wonen 
2. Sociaal beleid en dienstverlening 
3. Verenigingsleven 
4. Mobiliteit 
5. Werk en economie 

 

Toelichting bij deze prioriteiten vindt u in deze nota. 
 
 

1. Betaalbaar en kwalitatief wonen 
 De gemeente ontwikkelt een gedragen visie voor de invulling van de woonbehoeftes in 

de komende decennia. Verdere ontwikkelingen en maatregelen worden aan deze visie 
getoetst. 
Deze visie houdt rekening met: 
o het opvangen van de vergrijzing en het aantrekken van jongeren 

 voor het opvangen van de vergrijzing vraagt ACW een inspanning van de lokale 
overheden om voldoende middelen te voorzien voor de aanpassing van 
woningen voor ouderen en om assistentiewoningen/serviceflats in de 
verschillende deelgemeentes te realiseren. Deze maatregelen moeten er 
enerzijds voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen 
blijven wonen (aangepaste woning) en mocht dat niet meer mogelijk zijn, toch 
dicht bij hun eigen omgeving kunnen blijven (assistentiewoning). 

o duurzaamheid: 
 energiezuinig maken van woningen via een sociaal en efficiënt/nuttig 

premiereglement voor duurzame woningrenovatie. Hierbij mag ook de doe-het-
zelver niet uit het oog verloren worden. 

 aansluiting van woongebieden op een vlot openbaar vervoer 
o betaalbaarheid: 

 de gemeente zorgt bij de aansnijding van woonuitbreidingsgebieden dat de 
projecten duurzaam én betaalbaar zijn, met daarbij een voldoende sociaal 
aanbod 

 naast sociale huurwoningen moeten er ook voldoende sociale koopwoningen 
voorzien worden 

o kwaliteit van wonen: 
 de gemeente voorziet voldoende stimulerende maatregelen voor de renovatie 

van verouderde woningen van slechte kwaliteit op haar grondgebied 
o een kwalitatieve openbare ruimte:  
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 de gemeente zorgt voor voldoende onderhouden groen, speelpleintjes, 
rustpunten en ruimte voor ontmoeting 

 blijvende aandacht voor de sluikstortproblematiek, dwz een actief beleid dat de 
sluikstorter bestraft en de sorteerder beloont. 

 
 

2. Sociaal beleid en dienstverlening 
 De lokale overheden doen inspanningen om projecten tegen vereenzaming te steunen 

in alle gemeentes van Groot-Zonnebeke. Hiervoor vraagt het ACW dat er overlegd en 
samengewerkt wordt met de plaatselijke verenigingen (b.v. OKRA, Ziekenzorg, …) die al 
een beleid rond de problematiek van vereenzaming voeren 

 ACW Groot-Zonnebeke vraagt een betere ondersteuning van de mantelzorg om 
oudere en zorgbehoevende mensen de mogelijkheid te geven langer in hun eigen huis 
te blijven (zie ook wonen). Daarom is een verhoging van de mantelzorgpremie, 
gekoppeld aan een optimalisering van het reglement noodzakelijk. 

 Het lokale beleid zorgt voor een aanspreekpunt binnen de gemeente waar mensen 
met vragen over hun energiefactuur en/of -tarief terecht kunnen. 

 
 

3. Verenigingen 
 De gemeente en het OCMW voorzien meer steun aan het vrijwilligerswerk: 
o via een toelagereglement dat oog heeft voor de activiteitsgraad van de 

verenigingen, b.v. een systeem met een basistoelage die gelijk blijft en een 
werkingstoelage die afhankelijk gemaakt wordt van het activiteitenaanbod van de 
vereniging in het voorgaande jaar 

o ook voor de sociaal zwakkeren via o.a. een (voor de doelgroep voldoende 
bekendgemaakte) tussenkomst in de lidgelden. 

 In zijn sociale opdracht moet het lokale beleid concurrentie tussen het beleid en het 
verenigingsleven vermijden, maar integendeel een goede samenwerking bevorderen. 

 
 

4. Mobiliteit en verkeer 
 ACW Groot-Zonnebeke vraagt bij de heraanleg van een wegdek aandacht voor veilige 

fietspaden, verhoging van het fietscomfort en verzorgde voetpaden. De gemeente 
moet ook vlot inspelen op meldingen van problemen met voet- en fietspaden. 

 Een gedragen mobiliteitsplan om de verschillende centra van Groot-Zonnebeke 
leefbaar te houden is noodzakelijk. Het IDR-plan dat de routes voor vrachtverkeer naar 
de verschillende industriezones bewegwijzert, is een stap in de goede richting, maar 
heeft geen verplichtend karakter. Het ACW vraagt dat de impact van dit plan 
regelmatig geëvalueerd wordt en dat de overheden het plan waar nodig bijsturen (b.v. 
via tonnagebeperkingen in de centra). 

 Basismobiliteit is een recht voor iedere burger. Daarom pleit ACW Groot-Zonnebeke 
voor een versterking in plaats van een afbouw van de bestaande dienstverlening van 
De Lijn. Zandvoorde, Zonnebeke, Passendale, Geluveld en Beselare moeten vlot en 
toegankelijk verbonden blijven met de omliggende steden en gemeentes. De lokale 
overheid waakt hierover en behartigt dit bij de hogere overheid. 
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5. Werk en economie 
 In een tijd van deze niet te stoppen technologische vooruitgang, moet de 

gemeenschap ervoor zorgen dat iedereen mee blijft, ook op vlak van werk. Voor 
diegenen die dreigen uit de boot te vallen, bewijst de sociale economie zijn nut. 
Daarom vraag ACW Groot-Zonnebeke: 
o om een voldoende aanbod van opleiding en bijscholing dichtbij te brengen/houden 
o aandacht voor de sociaal zwakkeren: bijscholing en opvolging van werkattitudes via 

sociale economieprojecten moet blijvend gestimuleerd worden 
o dat het aanbod van sociale tewerkstelling verhoogd wordt. Dit kan ook b.v. 

betekenen om bij openbare werken aannemers te verplichten een deel van de 
werken uit te voeren met beschermde werknemers.  

 De gemeente en het OCMW blijven het goede voorbeeld geven door te investeren in 
voldoende kwalitatieve jobs. 

 Voor het ACW is een verhoging van de opcentiemen op de personenbelasting 
onbespreekbaar, omdat dit een bijkomende belasting op arbeid zou betekenen. 

 
 

 


