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VERANTWOORDELIJKE BESTUREN  
1. Zolang wij door de hogere overheid niet verplicht worden, zullen we geen fusie aangaan met 

omliggende gemeenten. Wij bepleiten als alternatief de creatie van een regiobestuur Vlaamse 
Ardennen. 

2. We voeren een billijk maar duidelijk handhavingsbeleid. Ook kleine overlast zoals bijv. zwerfvuil 
dient consequent te worden aangepakt. 

3. De gemeente betrekt op een veel intensievere manier deskundigen en onafhankelijke adviseurs 
in de adviesraden zodat die raden een meerwaarde bieden aan het lokale ruimtelijk beleid. De 
afvaardiging van politieke partijen in die organen dient te worden gestopt. 

 

EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE MET LAGE BESLASTINGEN  
4. Zoals elke goede huisvader/moeder moet ook Maarkedal zijn rekening op orde hebben. De 

eerste grondregel daarbij is om niet meer uit te geven dan wat er binnenkomt. De gemeentelijke 
uitgaven moeten strikt onder controle worden gehouden.  

5. We maken bij de budgettering van het beleid ook steeds de vergelijking met andere gelijkaardige 
gemeenten en projecten. Op die manier proberen we een standaard te bepalen waaraan we ons 
kunnen spiegelen bij het nemen van financiële beslissingen. 

6. Wij willen in de volgende legislatuur een spaarzaam beleid voeren, een beleid dat bestaat uit 
duidelijke, gegronde keuzes die de financiële gezondheid van Maarkedal waarborgt. Zuinigheid, 
creativiteit en efficiëntie zijn begrippen die de basis moeten vormen om de gemeentelijke 
uitgaven in Maarkedal beheersbaar te houden. 

7. We voeren enkele gerichte kostenbesparende maatregelen door, zoals het gegroepeerd opnieuw 
aanbesteden van onze verzekeringspolissen en het herbekijken van onze energiecontracten. 

8. Met publieke gelden moet verantwoordelijk worden omgesprongen en het is niet aan de 
overheid om hiermee te gaan speculeren. Als lokaal bestuur vinden we het vanzelfsprekend om 
enige voorzichtigheid aan de dag te leggen als het om beleggingen gaat. Spreiding en een 
defensieve aanpak lijken ons aangewezen. 

9. Er is een lage schuldgraad per inwoner in vergelijking met soortgelijke gemeenten. In 2016 was 
deze 90 euro voor Maarkedal, in de Belfiuscluster 759 euro per inwoner. De bestaande schuld zal 
volledig afgelost zijn in 2025. De gemeente staat voor belangrijke financiële uitdagingen. Niet in 
het minst op vlak van het optrekken van onze rioleringsgraad. Ondanks die uitdagingen willen wij 
onze schuld de komende legislatuur onder het Vlaams gemiddelde houden.    

10. De gemeente voorziet niet alleen subsidies, maar heeft er ook recht op. Alle gemeentelijke 
diensten gaan actief op zoek naar mogelijkheden voor externe financiering. We benutten daarom 
alle provinciale, Vlaamse en Europese subsidiemogelijkheden. 

11. Maarkedal heeft ervoor gekozen geen bedrijventerrein te realiseren om ons mooie landschap te 
vrijwaren. Ook worden lokale zelfstandigen niet belast op oppervlakte of drijfkracht. Tegelijk is 
de toeristische sector de afgelopen jaren sterk gegroeid. Zo steeg het aantal overnachtingen de 
voorbije jaren van 8.000 tot 24.000 per jaar. Door het invoeren van een milde toeristenbelasting 
krijgen wij niet alleen de lasten maar ook de lusten en vergroot de draagkracht voor recreatief 
toerisme. Een dergelijke kleine belasting zal het toerisme niet afremmen, maar de draagkracht 
voor het toerisme vergroten. 

EEN NEUTRALE EN MODERNE OVERHEID  
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12. Het administratieve gebouw –Valerius de Saedeleer” zal worden opgesmukt en heringedeeld. Er 
zal werk worden gemaakt van een nieuwe vergaderzaal en nieuwe bureau’s.  

13. Radicale digitalisering en automatisering zijn de regel, niet de uitzondering. Maarkedal mag de 
trein van de digitalisering niet missen. We stellen zoveel mogelijk informatie ter beschikking op 
een geordende, eenvoudig toegankelijke en vlot doorzoekbare wijze. We verliezen daarbij het 
belang van menselijk contact niet uit het oog en zorgen ervoor dat iedereen nog bij de balie 
terecht kan. 

14. We bouwen het virtueel loket via onze vernieuwde website verder uit zodat alle formaliteiten 
zonder fysieke verplaatsing naar het gemeentehuis kunnen gebeuren. Burgers die het moeilijk 
hebben om naar het gemeentehuis te komen, kunnen thuis de nodige documenten laten 
afhandelen. 

15. Gemeenteambtenaren die probleemoplossend meedenken, zijn cruciaal voor een goede 
dienstverlening. We zetten daarom in op professionele ondersteuning en voortdurende 
evaluatie. We zorgen ook voor een registratiesysteem dat garant staat voor een vlotte 
afhandeling van vragen en klachten. Belangenvermenging of een zweem van 
belangenvermenging moet zowel door mandatarissen als ambtenaren ten allen prijze worden 
vermeden. De uitoefening van een verantwoordelijke functie in de ambtenarij kan niet worden 
gecombineerd met activiteiten die een objectieve en neutrale behandeling van dossiers in de 
weg kunnen staan. 

16. Luister- en inspraakavonden zijn cruciaal om de bekommernissen van de burger ter harte te 
kunnen nemen. Het bestuur organiseert op regelmatige basis buurtbabbels om het beleid toe te 
lichten en eventueel bij te sturen. Wij respecteren de rol van de adviesraden en de inbreng van 
buurtcomités. Hoorrecht in de gemeenteraad kan onder bepaalde voorwaarden.  

VEILIGHEID 
17. Maarkedal maakt momenteel deel uit van de politiezone Brakel (Zwalm-Horebeke-Brakel- 

Maarkedal). Een geografische uitgestrekte zone met beperkte slagkracht en financiële middelen. 
En dat heeft zijn effect op de efficiëntie van de organisatie. Wij willen betere aanrijtijden, meer 
aanwezigheid in het straatbeeld en meer expertise bij recherche en op het vlak van 
verkeershandhaving. Dat kan door – net zoals bij de brandweer – te gaan naar schaalvergroting. 
Wij zullen actief inzetten op een fusie van de omliggende zones. 

18. Enkele buurgemeenten staan momenteel op de rem voor het beveiligen van onze invalswegen 
met ANPR-camera’s. Die geven de politie nochtans heel wat slagkracht in de strijd tegen 
criminaliteit. Voor ons is de uitbouw van het netwerk op het niveau van de verzamelde 
politiezones noodzakelijk. In eerste instantie op de N60 ter hoogte van het kruispunt Zandstraat 
en Ommegangstraat en de N8. 

19. De politie moet zich kunnen concentreren op haar kerntaken: de efficiënte bestrijding van 
criminaliteit en overlast, alsook de handhaving van de openbare orde en verkeersveiligheid. De 
politie moet ook zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig zijn in onze gemeente. Maar veiligheid is 
meer dan alleen politie en justitie. Er is op alle vlakken en niveaus nood aan een doeltreffend 
preventiebeleid. Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid. 

20. Diefstalpreventieadviseurs gaan op stap in de inbraakgevoelige straten en doen een zogenaamde 
‘frontwatch’. De voorgevels van de huizen worden uitvoerig bekeken en wanneer een woning 
aantrekkelijk is voor inbrekers (slecht slot, beplanting, open ramen,…) wordt de bewoner 
gecontacteerd. Bij afwezigheid ontvangt de bewoner een postkaart met de raad om zijn woning 
beter te beveiligen en gratis inbraakpreventief advies aan te vragen. 

21. Naar analogie met de BIN-werkgroepen kan per buurt of wijk een WhatsAppgroep worden 
opgericht waarin de leden elkaar en de politie informeren over verdachte handelingen. 
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22. Door de verledding van ons straatverlichting kunnen we op termijn overgaan tot de installatie 
van toestellen met individuele sturing en de verlichting indien gewenst te dimmen in plaats van 
volledig te doven. Door het dimmen kan een extra besparing worden bereikt. 

 VEILIG VERKEER  
23. Het Maarkedals mobiliteitsplan is aan herziening toe. Een doordacht beleid inzake 

verkeersstromen (zwaar vervoer) dringt zich op. Het promoten van fietsvervoer, openen van 
trage wegen en het tegengaan van sluipverkeer door GPS-systemen en kilometerheffing zijn 
daarin cruciaal. 

24. Betreffende verkeersveiligheid willen we meer controles op onaangepaste snelheid door gerichte 
acties, maar ook daar waar foutparkeren het zicht belemmert of in de buurt van scholen. 
Handhaving moet in de eerste plaats sensibiliserend werken. 

25. Na de uitvoering van de eerste fase op de N457 dient zo snel mogelijk te worden overgegaan tot 
de uitvoering van de werken aan de N454 en N425. Door de creatie van fietsdoorsteken wordt 
een netwerk gecreëerd. 

MAARKEDAL FIETSGEMEENTE  
26. Er zal worden onderzocht hoe het nieuw gecreëerde Hollebeekpad in het zuiden zou kunnen 

worden uitgebreid langsheen de Kleistraat-Donderij via de Wolvestraat richting Fonteineweg en 
Ommegangstraat. In het noorden kunnen we via het Etikhoofse kerkhof en bestaande paden een 
verbinding creëren met de Maarkeweg en zo verder naar Zevenbunder. 

27. Bij vrijliggende, onverlichte fietspaden kan nieuwe technologie op zonne- en windenergie 
aangewend worden om de paden te verlichten bij gebruik. 

28. Voor elke schoolomgeving creëren we een zogenaamd ‘kindlint’, gebaseerd op de eerder 
ontworpen schoolroutekaarten. De bedoeling van de ‘kindlinten’ is ervoor te zorgen dat alle 
kinderen op een veilige manier te voet of met de fiets naar school kunnen. 

29. In Schorisse aan de Essestraat zal in samenwerking met de gemeente Horebeke worden gewerkt 
aan een nieuwe ‘kiss and ride’, gecombineerd met extra parking en een veilige schooltoegang. 

30. De Kolpaartstraat heraangelegd. De plannen inclusief fietspad, ‘kiss and ride’ en groenparking 
zijn goedgekeurd en zullen worden uitgevoerd. 

31. We hebben in heel de vervoersketen aandacht voor de minder mobiele mensen. In 
samenwerking met seniorenverenigingen kunnen knelpuntwandelingen worden georganiseerd 
om te controleren of stoepen, fietspaden, maar ook bushaltes voldoende toegankelijk zijn. 

 EEN AANGENAME NETTE EN GEZONDE GEMEENTE  
32. Het bermbeheer zal onder de loep worden genomen en zo nodig hervormd en efficiënter 

gemaakt.  
33. Momenteel hebben we een meldpunt openbare werken op onze website, maar dat wordt weinig 

gebruikt. In de toekomst willen we de communicatie directer en makkelijker maken. 
34. Als alternatieve straf – naast de GAS-boete – willen we overtreders die worden betrapt op het 

achterlaten van zwerfvuil verplichte gemeenschapsdienst laten doen. 
35. Maarkedal telt 185 km gemeentewegen. Die zijn onmogelijk constant te monitoren door ons 

gemeentepersoneel. In de strijd tegen zwerfvuil denken we aan vrijwillige bermmeesters 
/adopteer een straat die hun buurt in de gaten houden en proper maken. Daarvoor kan een 
vrijwilligersvergoeding of een beloning met M-bon worden voorzien. De gemeente voorziet ook 
in logistieke ondersteuning( grijpers, vuilzakken, enz…)  
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36. Sommige subsidiereglementen dienen te worden herbekeken en aangepast. Er kan bijv. worden 
gedacht aan het koppelen van subsidies voor verenigingen aan zwerfvuilacties. 

37. Bij sluikstorten is het essentieel dat klachten systematisch worden geregistreerd in MKROS. 
MKROS is het Milieu Klachten Registratie- en OpvolgingsSysteem van de Vlaamse overheid. Onze 
gemeente moet zich blijvend engageren om alle klachten met betrekking tot de milieuhinder via 
dit systeem te registreren, zodat we een overzicht behouden en inzicht krijgen op de impact. 

38. De vele recreatieve doortochten van wielertoeristen, oldtimers, moto’s, enz… zorgen voor meer 
en meer overlast. Het zijn er intussen zo’n 160 per jaar of drie per weekend. Dat zorgt voor heel 
wat overlast, zwerfvuil en kost heel veel tijd en energie van onze gemeentediensten. Het 
verzadigingspunt is bereikt. We moeten nadenken over het recupereren van gemaakte kosten.  

39. Wij gaan ons pesticidenvrij beleid verder optimaliseren.   

EROSIEPROBLEMATIEK & WATERBEHEERSING 
40. Wij vragen de VMM zo snel mogelijk uitvoering te geven aan het bovendeel van het geplande 

GOG aan de Pauwelsbeek (naast de Maarkeweg).  
41. De drie opwaartse bekkens ( Borgt, romans- en Kasteelmolen) dienen te worden aangelegd in 

samenspraak met buurt en landbouwers. De zones dienen zoveel mogelijk te worden beperkt. 
Onnodige ingrepen zoals voorgesteld in het provinciaal document ‘gebiedsvisie’ dienen te 
worden geschrapt. 

42. Met de landbouwers/eigenaars/pachters van percelen die herhaaldelijk modderstromen 
veroorzaken, dient te worden samengezeten om te komen tot duurzame oplossingen. Problemen 
met modderstromen zoals onlangs op de Ellestraat, Tenabele, Weitstraat en Tenhole dienen te 
worden vermeden. 

43. Een doortastende en duurzame aanpak van deze problematiek kan enkel wanneer we naast 
curatief optreden ook preventief maatregelen nemen: beperken van onnodige verhardingen, 
stimuleren van de aanplant van waterremmende landschapselementen en het gebruik van 
buffergrachten. 

44. Samenwerken met landbouwers, wildbeheerseenheden en natuurverenigingen bij inrichten 
erosiestroken. 

KLIMAAT & ENERGIE 
 

45. De gemeente zal zijn engagementen in het kader van het burgemeestersconvenant onverkort 
uitvoeren. 

46. Wij willen werk maken van een gemeentelijk energiezorgplan. De aanbevelingen uit de recente 
energie-audit van het gemeentelijk patrimonium moeten op korte termijn uitgevoerd worden. 
Wij pleiten ervoor onze gemeentegebouwen uit te rusten met de nodige isolatie, ventilatie en 
hernieuwbare energie, om zo te streven naar bijna energieneutrale gebouwen. 

47. Wij wensen ook alle openbare verlichting versneld te vervangen door slimme led-verlichting. 
Daarmee kunnen we drastisch besparen. Led-verlichting is bovendien energiezuiniger en gaat 
veel langer mee. Daardoor zullen het aantal vervangingen en de onderhoudskosten ingrijpend 
dalen. Dit laat ook toe de verlichting ’s nachts te dimmen in plaats van volledig te doven. 

48. Er zal worden onderzocht hoe we het gemeentelijk wagenpark verder kunnen verduurzamen. We 
onderzoeken de aankoop van deelfietsen en een deelauto voor gemeenschappelijk gebruik door 
gemeentepersoneel en inwoners.  

49. De gemeente zal het idee van “zonnedelen” onderzoeken. Niet iedereen heeft een geschikt dak 
om zelf zonnepanelen te plaatsen. Daarom zou onderzocht moeten worden hoe onze gemeente 
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bepaalde daken ter beschikking kan stellen van onze inwoners die daarop, via coöperaties, 
kunnen investeren in zonne-energie. Zowel de gemeente als inwoners kunnen zo rendement 
halen uit groene investeringen. Tegelijk versterken we op die manier het draagvlak voor een 
verstandig en groen energiebeleid in Maarkedal. 

50. Via het samenwerkingsverband Solva zal worden gewerkt aan het oprichten van een energiehuis. 
Inwoners zullen worden gesensibiliseerd door middel van de organisatie van infoavonden rond 
REG ( rationeel energievebruik) 

51. Onze gemeente koopt dagelijks materialen aan: van kantoorinrichting tot materiaal voor de 
groendienst. Waar mogelijk kiest onze gemeente voor het milieuvriendelijke alternatief: bij eigen 
aankopen, aanbestedingen, samen-aankoop van duurzame goederen, onderhoud, bereiken van 
verlengde garantie, herstelbaarheid… Ook de selectieve inzameling wordt verzekerd. En in plaats 
van spullen steeds weg te werpen en te vervangen, proberen we dynamische en aanpasbare 
producten en oplossingen uit. 

52. Delen en ruilen zijn het nieuwe hebben. Gereedschap en zaken die je niet vaak gebruikt 
(partytent, tuingereedschap, barbecuestel, ladders...), kunnen we delen met de buren. Zo zullen 
we peer-to-peer initiatieven van burgers te ondersteunen. Zo is Peerby een online platform dat 
het makkelijk maakt om spullen van je dorpsgenoten te lenen. 

 

OPENBARE RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR 
53. Het dorpsplein van Nukerke heeft een metamorfose ondergaan. De pastorij werd verkocht en 

gerenoveerd, er kwam een nieuwe wijk en appartementen. Maar het plein bleef hetzelfde. Wij 
willen graag investeren in een mooi ontworpen dorpsplein waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. 

54. Kerkem heeft misschien wel het mooiste en best bewaarde pleintje van onze gemeente. Nu het 
kerkje is gerestaureerd, zou ook het plein moeten aangepakt worden. De asfaltvlakte vloekt met 
de schoonheid van de plek en het landschap. 

KERKENBELEID  
 

55. Het goedgekeurde kerkenbeleidsplan zal onverkort worden uitgevoerd. De kerk van schorisse en 
de kerk van Louise-Marie zullen ontwijd en herbestemd worden.  

56. De kerk van Nukerke is en blijft hoofdkerk.  
57. Voor de kerk van Kerkem moet worden nagedacht over een nuttige nevenbestemming.     
58. De gemeente engageert zich ertoe alle kerkgebouwen te beschermen als dorpszicht.   

BEGRAAFPLAATSEN  
59. Vorige legislatuur hebben we het kerkhof van Nukerke een complete make-over gegeven. De 

volgende jaren willen we de capaciteit vergroten en gaan naar één centrale begraafplaats voor 
onze gemeente in Nukerke.  

60. Het nieuwe kerkhof zal uitgewerkt worden als  een “parkbegraafplaats” met  rustbanken, 
ceremonieruimte, toegankelijkheid mindervaliden, sterretjesweide,  

61. De laatste jaren hebben we ingezet op een vergroening van ons straatbeeld door de aanplant van 
laanbomen en struiken. In de dorpskernen is niet zo veel plaats om dit te doen, maar elk 
dorpscentrum heeft nog zijn rustpunt in de vorm van het kerkhof rond of naast de kerk. Wij 
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willen deze vroeger grijsverharde kerkhoven verder ontwikkelen als groene serene 
herdenkingsparken. 

 

WEGENISSEN & RIOLERING 
62. De beschermde kasseiwegen Eikenberg, Mariaborre, steenbeekdries worden -na akkoord met 

Vlaamse regering- versneld aangepakt na afronding van de werken aan de N457.  De Donderij. 
Zal pas alter kunnen worden aangepakt.  

63. De heraanleg van al onze wegen zit sinds kort vervat in een prioriteitenplan dat ons moet 
toelaten zowel op financieel als logistiek vlak alles ruim op voorhand in te plannen. De uitvoering 
van dit plan garandeert een objectieve aanpak.  

64. De komende jaren zal de gemeente een belangrijke inhaaloperatie inzake de aansluiting op het 
rioleringsnet te realiseren. Er wordt ernaar gestreefd onze rioleringsgraad de volgende 10 jaar te 
verdubbelen. 

65. Alle Maarkedalse wegen krijgen een straatnaam. 

ERFGOED & LANDSCHAP 
66. De Bossenaarmolen werd ons vorig jaar geschonken en zal de volgende jaren worden 

gerestaureerd en regelmatig worden opengesteld voor het publiek. De volledige site wordt 
opgewaardeerd. Ook de site van de Sint-Vincentiuskapel zal opgewaardeerd worden. 

67. Het typische landschap van de Vlaamse Ardennen moet worden gevrijwaard. Industriële 
landbouw neemt het meer en meer over van onze kleine familiale landbouw. Grotere partijen 
zorgen voor het verdwijnen van landschapselementen als hagen en bomenrijen en voor 
erosieproblemen. Wij willen een beleid uitwerken dat de heraanplant van dergelijke 
landschapselementen aanmoedigt. Wij zien wel een rol weggelegd voor onze landbouwers als 
landschapsbeheerders. Dit uiteraard mits de nodige financiële compensaties. 

68. De voorbije jaren werden in samenwerking met betrokkenen alle trage wegen in onze gemeente 
geïnventariseerd. Alle oude doorsteken werden in kaart gebracht. De volgende jaren gaan we er 
systematisch weer openstellen of herwaarderen zodat een volledig nieuw wandelnetwerk in het 
leven wordt geroepen. De verbinding zevenbunder-Maarke-centrum  geldt als voorbeeld.  

69. De gemeente zet het beleid om elk plantseizoen laanbomen en groenkanten aan te planten 
verder. Daarbij zal rekening worden gehouden met de landbouw.  

70. We zullen als gemeente ook zelf investeren in de aanleg van een nieuw bos. De denken daarbij 
aan een geboortebos, waar jonge ouders een boom voor hun pas geboren kindje kunnen 
aanplanten. 

71. Het Burreken is Maarkedal op zijn mooist. En toch weten te weinig Maarkedallers van het 
bestaan ervan. Wij vinden dat de gemeente een actievere rol moet opnemen in het 
ondersteunen van dit unieke natuurreservaat.  

 

LANDBOUW EN OPENBARE RUIMTE 
 

72. Er is nood aan een duidelijk en krachtdadig beleid dat zorgt voor een ruimtelijke ordening die de 
schaarse open ruimte vrijwaart. We vermijden afgelegen ontwikkelingen of projecten in de open 
ruimte die ver van voorzieningen liggen en moeilijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer. 
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73. Maarkedal is een landbouwgemeente en landbouwers moeten dan ook voldoende ruimte krijgen 
om te werken en zich verder te ontwikkelen. Er wordt een landbouwraad opgericht die adviezen 
kan formuleren aan het beleid.  

74. Bij grotere bouwprojecten leggen we in de bouwvergunning voorwaarden op. Zo moet de 
ontwikkelaar instaan voor bijv. een buurtlokaal, een speelpleintje, elektrische laadpalen, 
voetgangers- en fietsdoorsteken... Daardoor krijgt de omgeving niet alleen de lasten, maar ook 
de lusten van de nieuwe ontwikkeling, wat de leefkwaliteit van de hele buurt verhoogt. 

75. De gemeente zal de eigen land- en tuinbouw, de verkoop van hoeveproducten en hoevetoerisme 
promoten en het positieve imago van de sector bevorderen. Ook een actief beleid inzake de 
promotie van streekproducten staat op het programma. 

76. Samen met de provincie Oost-Vlaanderen wordt gewerkt aan de creatie van een vulpunt voor 
landbouwers aan de Kokerellestraat.   

 

JEUGD  
77. DE KLJ van Etikhove krijgt nieuwe lokalen in de nieuwe “Maalzaak” 
78. De Chiro van Schorisse zit momenteel krap behuisd in het bestaande lokaal. Wij investeren in een 

nieuw lokaal op maat van de jeugdbeweging. 
79. De KLJ van Maarke kan in het huidige lokaal blijven zolang de eigenaar dit toelaat. Daarna gaan 

we op zoek naar een nieuwe aangepaste locatie. 
80. Met de jeugdverenigingen wordt afgesproken om enkele keren per jaar wisselend hun lokalen 

open te stellen voor iedereen en zo te fungeren als pop-up jeugdhuis. 
81. De gemeente informeert voorzichtig bij Sinterklaas of hij in de aanloop van zijn verjaardagsfeest 

ook eens de Maarkedalse kinderen kan komen groeten.  
82. Op vraag van jonge bewoners kan een straat geheel worden afgesloten voor de organisatie van 

een speelstraat. De gemeente kan hierin logistiek ondersteunend werken. 
 

EEN WARME GEMEENTE  
83. In 2020 starten we met de bouw van het multifunctioneel centrum De Maalzaak. Het wordt het 

trefpunt voor het Maarkedals verenigingsleven met plaats voor muziek, sport, fanfare, dans, 
recreatie, kinderopvang en onze Etikhoofse KLJ. 

84. De gemeentelijke 11-julimarkt, die nu voor de derde maal werd georganiseerd, was opnieuw een 
groot succes. Met heel beperkte middelen werd een gigantisch resultaat behaald. Wij willen 
verder investeren in programmatie en organisatie van deze avondmarkt. 

85. Deze tradities van koning lopen en de paardenommegangen zijn uniek en moeten we koesteren. 
De gemeente dient een nog actievere rol te spelen in de instandhouding en promotie. 

86. De ingevoerde buurtcheques zijn een groot succes. Elk jaar wordt het volledige budget 
opgebruikt en organiseren meer en meer buurten een feest. Wij willen dit budget uitbreiden en 
zorgen dat nog meer buren elkaar leren kennen. 

87. We willen volgend jaar een idee lanceren dat hopelijk navolging kan vinden in andere gemeenten 
in Vlaanderen: ‘Eén dag niet’. Eén dag engageren we ons om geen smartphone of pc te gebruiken 
en geen tv te kijken. Alle verenigingen en Maarkedalse horeca organiseren activiteiten en 
brengen mensen samen. 

88. Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie wordt voortaan georganiseerd in het Marca.  
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 EEN AMBITIEUS CULTUURBELEID  
89. In het Marca zal worden geïnvesteerd in degelijke sanitaire voorzieningen, energiebesparende 

maatregelen en extra bergruimte. Het budget voor programmatie zal worden opgetrokken. 
90. De parkeerdruk op voorstellingsavonden rond het Marca is groot. Daarom gaan we onderzoeken 

waar er  bijkomende parking kan worden gecreëerd.   
91. Onze designwandeling die we dit jaar hebben georganiseerd, is geen eendagsvlieg. De 

zitsculpturen zullen in ons landschap te zien blijven. Het project vraagt om verdere uitbreiding en 
de creatie van nieuwe plekjes voor wandelaars en buurtbewoners. De geplande uitvoering van 
het werk aan de Sint-Vincentiuskapel en het ontwerp voor het plein van Kerkem krijgt daarbij 
voorrang.  

BIBLIOTHEEK  
92. De bibliotheek blijft gehuisvest in het administratief centrum.  
93. Bibliotheekpersoneel zal senioren begeleiden bij problemen met tablet –en smartphone.  
94. De basis van een goede bibliotheekwerking is een kwalitatieve, gediversifieerde en hedendaagse 

bibliotheekcollectie. Zonder deze is een goede werking van de bibliotheek onmogelijk. Wel zullen 
we ons moeten aanpassen aan het gewijzigde lezersgedrag van vooral jongvolwassenen. 

95. Aansluitend bij de Maarkedalse techniekacademie en het steeds groter wordende belang van 
STEM-onderwijs zouden fablabs kunnen worden opgezet 

96.  We voorzien in opleiding en begeleiding, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Daarna 
staan alle toestellen ter beschikking van inwoners die graag willen creëren. Dit sluit perfect aan 
bij de kernopdracht van de bibliotheek: bijdragen tot cultuurparticipatie, educatie en 
gemeenschapsvorming. 

INTERNATIONALE UITWISSELING 
97. De gemeentelijke verbroedering met  Horsovsky Tyn zal worden verder gezet en uitgediept. Er 

zal actief gezocht worden naar 2 nieuwe partnergemeenten om internationale 
samenwerkingsprojecten mee op te zetten.  

SPORTIEF EN ACTIEF MAARKEDAL  
98. Al 20 jaar wordt in Maarkedal gezocht naar een oplossing voor onze voetbalclubs. Al 20 jaar 

botsen we steeds op dezelfde hordes. De creatie van één aangepaste centrale locatie blijft één 
van de grootste opdrachten deze legislatuur.  

99. Maarkedal heeft zeer veel actieve lopers en een bloeiende loopclub. Wij plannen dan ook een 
Finse piste aan te leggen in Maarkedal. 

100. Naast de jaarlijkse “Dwars door Maarkedal”, gaan we voor de organisatie van een algemene 
sportdag voor alle Maarkedallers (van jongeren tot senioren).  

ONDERNEMEND MAARKEDAL  
101. We richten een raad voor lokale middenstand op die een dynamische ontmoetingsplaats 

moet worden voor onze handelaars en ondernemers. Minstens twee maal per jaar willen wij een 
samenkomst organiseren met onderwerpen die de lokale handelaars aangaan. Deze nieuwe 
adviesraad moet zorgen voor een grotere verbondenheid tussen de handelaars en het 
gemeentebestuur. 

102. We willen ook zoveel mogelijk de lokale economie en handelaars helpen door een aantal 
gemeentelijke procedures tot een minimum te beperken, te vereenvoudigen waar mogelijk. 
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103. Bij de voorbereiding, de planning en de uitvoering van openbare werken, bij omleidingen of 
het uitvaardigen van bijzondere politiereglementen zal er in het bijzonder rekening gehouden 
worden met de handelaars en middenstanders, meer bepaald inzake bereikbaarheid en 
klantvriendelijke parkeermogelijkheid. 

TOERISME OP MAAT VAN MAARKEDAL  
104. We maken werk van een de uitbouw van een digitaal toeristisch loket voor verblijfs-en 

dagrecreanten.  
105. Tijdens de Week van de Smaak kan een samenwerking worden opgezet tussen alle 

Maarkedalse horecazaken en de gemeente ter promotie van onze streekproducten en horeca. 
106. Het uitkijkpunt van het Bosgat ligt er verwaarloosd bij. Daarom hebben we samen met de 

provincie het initiatief genomen die site op te waarderen inclusief aanleg parking.  Ze zal in 
beheer worden gegeven van natuur en bos.  

107. Na een aanvankelijke renovatieperiode zal de Bossenaremolen (die na een schenking 
eigendom is geworden van de gemeente) ook op regelmatige tijdstippen opengesteld worden 
voor het grote publiek. 

108. Het toeristisch overleg met alle actoren uit de sector kan uitgebreid worden tot een 
volwaardige ondernemersraad waar lokale handelaars en toeristische sector de handen in elkaar 
slaan. 

 SENIORENBELEID  
109. De sociale dienst van de gemeente voert een actief beleid om eenzaamheid, sociaal 

isolement en/of verborgen armoede te identificeren. Huisbezoeken door sociale assistenten bij 
senioren zijn hierbij een belangrijk middel. 

110. De poestdienst van het OCMW zal stelselmatig worden afgebouwd tegen 31 december 2020. 
Er zullen geen naakte ontslagenvallen.  Er zijn genoeg privé-alternatieven die bovendien 
goedkopere dienstverlening toelaten.  

111. Wij zullen blijven werken aan de kwaliteit van het gemeentelijk woonzorgcentrum Ter 
Gauwen. Om een kwaliteitsvolle dienstverlening blijvend te kunnen garanderen moeten de 
tarieven mee evolueren. De ingevoerde korting van 2 euro voor elke Maarkedaller op de 
ligdagprijs moet behouden blijven. 

112. Goed onderhouden wandelwegen, fietspaden en voetpaden zijn prioritair, want ze 
stimuleren senioren om te bewegen. ledereen moet zich veilig in zijn omgeving kunnen 
verplaatsen. We willen daarom ook meer zitbanken plaatsen op regelmatige afstand. 

113. Een actieve seniorenadviesraad speelt een belangrijke rol in het realiseren van een 
kwalitatief seniorenbeleid. Het is evident dat er naar haar advies wordt geluisterd en de raad 
wordt betrokken bij de uitvoering van het seniorenbeleid van Maarkedal. 

114. Onze gemeente biedt een brede waaier aan activiteiten aan op vlak van sport, cultuur en 
vorming. We spelen daarbij in op de noden van deze doelgroep en geven hen extra kansen om te 
genieten van elkaar en het leven. Opdat de senioren maximaal zouden deelnemen, houden we 
steeds rekening met tijdstip, afstand, bereikbaarheid en kostprijs. 

115. De gemeente zal een actieve rol spelen in het ondersteunen van onze Maarkedalse senioren 
(opmaak seniorenkalender, opzetten buurttelefoon, senioren helpen senioren, subsidiëring 
incontinentiemateriaal)  
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INCLUSIEF MAARKEDAL  
 

116. De kennis van de Nederlandse taal is dé sleutel tot integratie in de samenleving. Het is een 
noodzakelijke voorwaarde én een middel tot participatie en emancipatie. We zetten daarom 
actief in op het voeren van een taalbeleid en op de promotie van het Nederlands. De kennis van 
onze taal is hét middel voor meer sociale mobiliteit. 

117. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen, is voor ons een prioriteit. Enkel op deze manier 
kunnen wij de integratie bevorderen. Onverdraagzaamheid tegenover holebi’s en transgenders 
kan niet worden getolereerd.  

118. We voeren beleid met gezinsvriendelijke tarieven. Dit zowel voor naschoolse kinderopvang, 
speelpleinwerking en andere socio-culturele activiteiten. 

119. Er wordt een actief armoedebeleid gevoerd met actieve opsporing en educatie en  onderwijs  
120. De gemeente heeft ook aandacht voor de veranderende gezinsrealiteit met een stijgend 

aantal nieuw-samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen en nieuwe gezinsvormen. Daarom 
ijveren we bijvoorbeeld voor een register voor co-ouderschap. Een kind dat niet gedomicilieerd is 
in de gemeente kan zo toch genieten van dezelfde kortingstarieven. 

121. We geven prioriteit aan kwetsbare gezinnen met kinderen bij armoedebestrijding. Er wordt 
op regelmatige basis overleg georganiseerd tussen de gemeente, het OCMW, de sociale diensten 
van de politie, wijkagenten, scholen en armoede-bestrijdingsorganisaties om armoede op te 
sporen en te zorgen voor individuele begeleiding. 

122. Wie een leefloon ontvangt, moeten we vanaf de eerste dag activeren en intensief begeleiden 
naar een nieuwe baan. Een job is immers de beste sociale bescherming. Zo maken we van het 
leefloon een hefboom, die mensen terug brengt naar de reguliere arbeidsmarkt en hen zo re-
integreert in de maatschappij. 

123. Op het vlak van gezondheid willen we sterk blijven inzetten op preventie. We blijven dit doen 
door sensibiliserende acties te ondersteunen in verband met stoppen met roken, antidrug-beleid 
bij de jeugd, preventieve gezondheidsonderzoeken, gezonde voeding en voldoende 
lichaamsbeweging.  De bibliotheek kan hierin een centrale rol spelen. 

HUISVESTING 
124. Met een nieuw en uniek woonproject in de wijk Puttene willen we Maarkedallers de kans 

geven in eigen gemeente te blijven wonen. Het principe is eenvoudig: wij werken zonder 
bouwpromotor en bieden de gebouwde huizen tegen kostprijs aan. Maarkedallers en mensen 
die een band met de gemeente kunnen aantonen krijgen voorrang. 

125. Een reflecterend huisnummer aan ieder huis aanbrengen. 

 

ONDERWIJS  
126. In scholen waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zetten we het lestijdenpakket voor 

uren per leraar maximaal in om zo het aantal leerlingen per klas te beperken en zo kwaliteitsvol 
onderwijs te kunnen blijven aanbieden. 
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127. Het is belangrijk om de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun 
kinderen te verhogen. We voeren een actief taalbeleid Nederlands voor de kinderen en voor de 
ouders. 

128. De gemeente moet verder de andere onderwijsnetten logistiek ondersteunen. De gemeente 
zal daar waar nodig de samenwerking bevorderen tussen de drie onderwijsnetten en in het 
bijzonder binnen het gemeentelijk netwerk. 

129. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan milieu- en omgevingsopvoeding. De ‘week van 
het bos’ en ‘de week van de landbouw’ worden actief ondersteund. 

130. De schoolomgevingen zullen verkeersveiliger worden uitgebouwd in samenspraak met de 
scholen en de ouderverenigingen. De introductie van schoolroutekaarten en kind-linten (zie 
hoofdstuk mobiliteit) moeten de route van en naar school veiliger maken. 

131. De gemeente blijft investeren in het kunst- en muziekonderwijs en het voorzien van 
voldoende aanbod in eigen gemeente. De muziekacademie zal een plaats krijgen in het 
multifunctionele centrum de Maalzaak.  

 

DIERENWELZIJN 
 

132. Binnen de gemeentelijke administratie moet er een duidelijk aanspreekpunt voor 
dierenwelzijn komen, waar men terechtkan voor verwaarloosde of mishandelde dieren. 

133. We lanceren informatie- en sensibiliseringscampagnes over dierenwelzijn, bijvoorbeeld rond 
eindejaarsvuurwerk of zwerfkatten. 

134. Dierenmishandeling is voor de parketten niet altijd een prioriteit. Ook hier kan onze 
gemeente een rol spelen. Onze politie moet streng kunnen optreden wanneer de dieren geen 
beschutting, voedsel of drinken hebben. Dit is het enige juiste signaal bij dierenmishandeling en -
verwaarlozing. 

135. Honden dienen in het openbaar altijd aan de leiband te lopen. De gemeente zal voorzien in 
een afgebakende losloopzone waar honden zonder leiband kunnen spelen. 

136. Maarkedal heeft heel veel paardenliefhebbers. Vuurwerk kan afschrikkend werken voor 
dieren. Het gebruik ervan wordt enkel uitzonderlijk toegelaten mits vergunning. We stimuleren 
het gebruik van geluidsarm vuurwerk. 
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