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Beste inwoners van Roosdaal,

CD&V staat voor tal van aspecten waaronder een luisterend
oor. Dit programma kwam dan
ook tot stand via een participatief proces. U, als burger kon
uw mening kwijt via een enquête die elektronisch en op
papier anoniem kon ingevuld
worden. Meer dan 400 onder
jullie vulden deze in en namen
dus deel aan de denkoefening voor een « Roosdaal waar
het goed leven is ». We nodigen u uit om op onze website
www.roosdaalluistert.be kennis te nemen van de resultaten
die uit deze volksbevraging
kwamen.

Uit de resultaten van deze bevraging distilleerden we onze
speerpunten.
CD&V-Roosdaal wil met een
vernieuwde en verjongde
ploeg uw noden en verwachtingen verder uitdragen in zijn
partijprogramma. U en het
aangenaam wonen in onze
buurten, geven we een centrale plaats in ons beleid. Elke actie die CD&V-Roosdaal onderneemt, zal afgetoetst worden
aan dit doel. Dus daarom gaan
we met allen voor “de weg
vooruit in Roosdaal”.

ONZE SPEERPUNTEN

Buurtgevoel: << Waar het goed leven is. >>
Onder het motto : « Beter een
naaste buur dan een verre
vriend » zet CD&V- Roosdaal
in op het ondersteunen van
het Buurtleven. Als burger
wensen we allemaal dat het
goed samen leven is in onze
buurt, met alle bewoners. U
en uw buren moeten dan ook
hiertoe

ondersteuning krijgen en inspraak hebben over uw buurt.
CD&V-Roosdaal wenst dit samenleven te ondersteunen.
En waar mogelijk kansen te
geven aan de buurtbewoners
om mee te beslissen over de
noodzakelijke veranderingen
en verbeteringen in de buurt.

Infrastructuur in de openbare ruimte:
<< Zich verplaatsen, te voet of met de fiets in
veiligheid. >>
CD&V-Roosdaal wil dat verplaatsingen met de auto,
fiets of te voet in veiligheid
kunnen gebeuren. Voet- en
fietspaden zullen prioritair
behandeld worden. De weginfrastructuur moet stapsgewijs verkeersveiliger gemaakt
worden voor u, te voet of met
de fiets.. Snelheidsremmende
infrastructuur zal steeds een
onderdeel vormen bij de aanleg van wegen.

Betonbanen zijn niet meer
van deze tijd; ze veroorzaken
teveel hinder voor onze buurt
en verminderen onze levenskwaliteit. CD&V- Roosdaal
kiest er resoluut voor om de
gemeentelijke betonbanen te
vervangen door andere wegbedekkingen. Deze vernieuwingen zijn best gekoppeld
aan vernieuwingen van de
rioleringen en nutsleidingen,
met de bijhorende subsidies.
Daartoe zal het bestaande
Voetpaden en fietspaden vor- plan van aanpak verder uitmen een belangrijk onderdeel gevoerd worden. Verder anavoor de verplaatsingen van u lyseren we wat zonder subsien uw medemens, en in het dies kan worden uitgevoerd.
bijzonder, onze kinderen en
onze senioren. Ze komen ook
niet alleen ons allen ten goede, maar vormen eveneens
een belangrijke troef voor
wandelaars en fietsers in onze
gemeente. Zo kunnen we de
middenstand en de horeca
ten dele ondersteunen.

Groene ruimten/ Sportinfrastructuur voor jongeren/ Zwerfvuil: « Landelijkheid en groen op
maat van ieder »
Roosdaal moet landelijk blijven, dat is net een van de troeven van onze gemeente. Het
is essentieel dat alle openbare groene ruimten goed onderhouden worden en dat de
strijd tegen zwerfvuil geïntensifieerd wordt.

CD&V-Roosdaal maakt hier
een strijdpunt van! Wij wensen ook in te zetten op meer
buurtgerichte sportpleintjes
voor jongeren in onze gemeenten. CD&V-Roosdaal zal
hiertoe met jongeren zelf aan
de slag gaan.

Jeugd & onderwijs: « de troef voor onze toekomst »
Onze kinderen en kleinkinderen zijn onze toekomst.
Inzetten op een kwaliteitsonderwijs dicht bij hun leefgemeenschap is essentieel voor
CD&V-Roosdaal. Wij willen op
de ingeslagen weg nog verder gaan.

Wij vinden het belangrijk om
in alle deelgemeenten basisonderwijs aan te bieden en dit
verder goed te ondersteunen
voor onze kinderen en kleinkinderen.

Verder wensen wij in te zetten op ...

Een bestuur dat efficiënt omspringt met het
gemeenschapsgeld

“De financiële gezondheid van onze gemeente bewaren” was
en blijft onze eerste doelstelling. Het gemeentebestuur en de
diensten werken dagelijks aan een helder financieel beleid
wat u ten goede dient te komen? Met gemeenschapsgeld dienen we zorgzaam om te springen. En dat we het efficiënt gebruiken! Wat we in het verleden bewezen; door ons efficiënt
beheer konden we de huisvuilbelasting afschaffen en kreeg u
jaarlijks 30 of 50 euro netto belastingsvermindering.
CD&V staat voor:
>> het optimaal blijven benutten van alle mogelijke subsidiekanalen
>> verder afbouwen van de leninglast
>> zuinige en efficiënte investeringen doen, d.w.z. dat bv. aanleg van terreinen of herstellingen van wegen zullen afhangen
van de subsidieerbaarheid
>> beheersen van de personeels- en pensioenkosten
>> een financieel meerjarenplan op maat van onze gemeente
maken
>> de voornaamste investeringen in de volgende jaren: in de
sector van wegeninfrastructuur, met name de rioleringsprojecten en in recreatie-infrastructuur

een dienstvaardige en zorgzame overheid
Het gemeentebestuur is het
bestuursniveau dat het dichtst
bij de burgers staat. Voor
CD&V-Roosdaal is het verzekeren van een goede en
zorgzame dienstverlening de
tweede doelstelling. Ook in
beleidsdomeinen waarin de
gemeente slechts een beperkte coördinerende, ondersteunende of informerende rol
op zich neemt, kunnen heel
wat diensten aangeboden
worden. De gemeente zal de
nodige initiatieven blijven nemen om haar klantgerichtheid
en efficiëntie te vergroten.

Het gemeentelijk personeelsbeleid
Een efficiënte gemeentelijke dienstverlening begint met een goed personeelsbeleid: “de juiste
persoon op de juiste plaats”. De dienstverlening verhogen is een belangrijke uitdaging voor elke
gemeente. Tevens moeten we e-services verder blijven uitbouwen.
Voor de dienstverlening:
>> administratieve vereenvoudiging waar mogelijk implementeren
>> verder uitbouwen van het e-loket
>> blijvende aanpassingen doen aan de ICT, volgens de technische evoluties
>> verder moderniseren van de gemeentewebsite en in deze
interactieve modi voorzien
>> accuraat en snel opvolgen van meldingen en klachten
>> informeren van alle, inclusief nieuwe, inwoners via verschillende kanalen

Vanuit de OCMW-dienstverlening:
>> uitbouwen van de eigen thuiszorgdiensten volgens nieuwe
noden
>> verder coördineren van de externe thuiszorgdiensten
>> verkorten van de wachtlijst van de klusjesdienst
>> verder begeleiden van Roosdaalnaren met financiële problemen
>> rekruteren van vrijwilligers voor de bemanning van de “Minder mobielen centrale”
>> anticiperen op de stijgende behoefte aan kinderopvang
>> onthaalouders blijven vormen
>> aanpassen van de sociale woonbegeleiding aan de noden
(o.a. noodopvang)
>> samenwerken met de woonconsulente verhogen
>> participeren in initiatieven vanuit de welzijnskoepel
>> actief begeleiden van mensen met tewerkstellingsproblemen

De landelijke gemeente, waar men naar opkijkt
Investeren in duurzame infrastructuur is onze derde doelstelling. We hoorden het al vaak op
overlegvergaderingen: “Roosdaal is een voorbeeldgemeente.” De Aquafinmedewerkers zeggen het als het over de rioleringsprojecten gaat, de provincie zegt het als het over Ruimtelijke
Ordening gaat, de Vlaamse overheid stuurt het ons door bij de evaluatie van het Milieubeleidsplan. Binnen Pajottenland+ hoor je het als het over plattelandsontwikkeling gaat.

KORTOM: ROOSDAAL IS EEN LANDELIJKE GEMEENTE WAAR MEN NAAR OPKIJKT.
Voor openbare werken:
>> efficiënt uitvoeren van grote infrastructuurwerken afhankelijk van de subsidieerbaarheid van het project
>> bijkomende parkeerplaatsen in Pamel aanleggen
>> ontlasten van de dorpskernen van het storend vrachtvervoer
>> aanleggen van fietspaden en/of voetpaden met prioriteit
voor schoolomgevingen en -verbindingswegen
>> vernieuwen van verouderde wegdekken met aandacht voor
de nieuwe weginrichting en daarbij inzetten op de veiligheid
van voetgangers en fietsers.
>> gemeentelijke opslagruimte voorzien voor materialen in de
nieuwe KMO-zone om tot ontlasting van de dorpskern van Pamel te komen

Voor ruimtelijke ordening & gebouwen:
>> “betaalbaar wonen” onder vorm van lokale woonprojecten
en particuliere initiatieven promoten
>> verder uitbouwen van de dienstverlening in verband met
wonen
>> vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden creëren voor
KMO’s en zelfstandigen
>> verhuizen van het containerpark uit het centrum van Pamel
>> uitbreiden van de begraafplaats in de Lostraat
>> inrichten van een begroetingsruimte aan de begraafplaats
in de Lostraat
>> verstevigen van het landelijke karakter met aandacht voor
de open ruimte en kernverdichting
>> duidelijke visie ontwikkelen rond meergezinswoningen door
het definitief goedkeuren van een “verordening meergezinswoningen”
Voor milieu:
>> blijvende en scherpere aandacht hebben voor een nette gemeente zonder zwerfvuil
>> een modern containerpark buiten de dorpskom uitbouwen
>> reductie van restafval promoten
>> stimuleren van het thuiscomposteren
>> sensibiliseringsacties en andere acties van de overheid delen met de burger
>> ondersteunen van initiatieven vanuit de milieuraad
>> organiseren en ondersteunen van verdere initiatieven rond duurzaamheid (ecologisch wonen, duurzaam energieverbruik, enz.)
>> blijven inzetten op energiebesparende maatregelen (ver-led-ding, zonneënergie, waterrecuperatie, hybride voertuigen....)
>> voorzien van electrische laadpalen daar waar mogelijk
>> bodemerosie aanpakken door gepast inzaaien van gewassen

Voor veiligheid & mobiliteit:
>> screening van de mobiliteit en veiligheid rond de scholen
>> initiatieven rond mobiliteit, rekeninghoudend met de mogelijkheden van het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar
vervoer, Privévervoer)
>> verder ondersteunen van vakantietoezicht door de politie,
preventieve acties rond inbraken en mogelijkheden tot individueel advies rond beveiliging van de woningpromotie van het
graveren van fietsen
>> aandacht verhogen voor degelijke fietsinfrastructuur: fietsparkeerplaatsen, fiets- suggestiestroken, .... (de betonbanen
zonder fietspaden zijn niet ideaal voor fietsers).
>> snelheid van gemotoriseerd verkeer aanpakken (1/3e van
de thema’s bij bevraging over mobiliteit gaan over snelheid).
>> verder uitbouwen van een ANPR-camera-schild zodat dieven
en overlastbezorgers kunnen opgespoord en/of afgeschermd
worden
>> ondersteunen BIN-werking
>> verkeersveiligheid zwakke weggebruikers verhogen door
aanleg voet-en fietspaden
>> uitbouwen van een vervoersregio-plan en mogelijkheden
onderzoeken voor inzet van “Flexi-bussen »
>> waar geen fietspad mogelijk is , fietssuggestiestroken voorzien
Begraafplaatsen:
>> ingroenen gesloten begraafplaatsen
>> onderhoudsvriendelijker inrichten huidige begraafplaatsen- creëren natuurbegraafplaats
(Omgeving grot Poelk en/of Hulsbroekbos of geboortebos)

Het waarborgen van het welzijn en het ondersteunen van vrijetijdsactiviteiten van
onze verenigingen.
Zo klinkt onze vierde doelstelling. De vele verenigingen
(socio-culturele,
senioren-,
welzijns-, milieu- , jeugd- of
sportverenigingen) die Roosdaal rijk is, zijn dé ontmoetingsplaatsen bij uitstek voor
veel inwoners van de gemeente. Op die wijze brengen deze
verenigingen en hun vrijwilligers veel mensen bij elkaar en
zorgen ze voor een warme en
leefbare gemeente.
Wat verenigingen doen, doen
ze goed. De verenigingen vormen via de vele adviesraden
de belangrijkste voedingsbodem voor ons beleid en
verdienen dan ook de volle
ondersteuning van het gemeentebestuur. Onze aandacht gaat ook naar de echt
zwakkere in onze gemeente.

Voor sport:
>> uitbouwen van openluchtrecreatie- en sportinfrastructuur
op de voorziene site van Pamel-Centrum
>> bouwen van polyvalente sportinfrastructuur, en onderhoud
van bestaande (kleine) sportinfrastructuur
>> coördineren van het programma en promoten van de gemeentelijke sportactiviteiten door de sportdienst
>> behouden van de financiële en logistieke ondersteuning
van sportverenigingen
>> stimuleren van sportdeelname bij jong en oud
>> organiseren van bijscholingen en initiatiereeksen voor sportvrijwilligers
>> informeren via de sportbrochure, de jeugdsportgids en de
infostand “sport”
>> stimuleren van het gebruik van het Nederlands in de sportclubs

Voor cultuur:
>> optimaliseren van de werking en de culturele programmatie van het Koetshuis
>> aanmoedigen van het gebruik van het Koetshuis door verenigingen
>> verruimen van het takenpakket van de vrijetijdscoördinator (coördineert het programma en
promotie van de gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten)
>> verdere uitbouw van culturele vormingsactiviteiten i.s.m. lokale partners
>> behoud van financiële en logistieke ondersteuning van verenigingen
>> impulsen en ruimte aan erfgoedwerkers geven
>> aantrekkelijk maken van organisaties van gemeentelijke en intergemeentelijke evenementen
voor het grote publiek
>> middelen voor het voeren van publiciteit aanpassen aan de evolutie

Voor BIB:
De bibliotheek als informatiecentrum voor iedere inwoner!
CD&V-Roosdaal wil dat de bibliotheek een ‘thuis’ is voor iedereen omdat zij voor alle leeftijden en alle doelgroepen, ook de
meest kwetsbare, tot doelstelling heeft:
>> een breed en deskundig aanbod te genereren, gaande van
leesplezier, educatie, vormingen, workshops, lezingen, tentoonstellingen, enz.
>> door linken te leggen met culturele organisaties, met het onderwijs en met instellingen uit de welzijnssector.
>> de inwoners op een laagdrempelige en ongedwongen manier samen brengen.
>> Daarnaast wil CD&V dat de bibliotheek verder mee evolueert met de
>> CD&V-Roosdaal wenst dat de bibliotheek de Roosdaalse
scholen in de toekomst blijft ondersteunen en de samenwerking verder intensifieert.

Voor toerisme:
>> actuele en toegankelijke toeristische informatie uitbreiden
(sterkere visualisering van de informatiepunten)
>> onderhouden en verder promoten van zachte recreatie
>> streekidentiteit verhogen: toeristische troeven uitspelen
(landschap, erfgoed, streekproducten, ...)
>> wederzijds versterken van middenstand, toerisme en cultuur
stimuleren
>> samenwerking met Pajottenland+ verder zetten
Voor de lokale middenstanders:
>> initiatieven nemen om een ondernemingsvriendelijke gemeente te blijven
>> meer parkeergelegenheid in Pamel uitbouwen
>> ontwikkelen van de KMO-zone aan de Ninoofse Steenweg
>> ondersteunen van vormings- en andere initiatieven van de middenstandsraad
>> ruimer toepassen van de gemeentelijke middenstandscheques
>> het actiever betrekken van de middenstanders bij de uitbouw van economische ontwikkeling
in het algemeen en het toerisme in het bijzonder

Voor het algemeen welzijn:
>> actualiseren van de sociale gids
>> meer gebruik maken van het digitaal sociaal huis binnen de eigen diensten en de huiskamer
>> organiseren van vorming rond gezondheidsthema’s
>> organiseren van Kom-op-tegen-kanker-evenementen
>> verder samenwerken met de plaatselijke partners in functie van een “Hartveilige gemeente”
>> initiatieven vanuit de welzijnsraad ondersteunen.
Voor de senioren:
>> afstemmen van vorming- en ontspanningsactiviteiten op het
aanbod van de plaatselijke seniorenverenigingen
>> verder ondersteunen van de activiteiten van de seniorenraad
>> behouden van de seniorenbeurzen

Voor ontwikkelingssamenwerking:
>> behoud van de projectondersteuning

Investeren in de toekomst van onze kinderen

Onze kinderen zijn onze toekomst
Het jeugdwerk en onderwijs zorgen er niet enkel voor dat de kinderen en jongeren elkaar ontmoeten en leren kennen. Ze leren de jonge inwoners van onze gemeente ook kennis en vaardigheden aan en leren hen samenleven. Zowel de school als de jeugdvereniging zijn een ontmoetingsplaats voor vele mensen.
CD&V-Roosdaal ondersteunt het overleg tussen vrije scholen en gemeentescholen. Op deze manier kunnen we tot flankerende onderwijsmaatregelen komen. Zij bieden een antwoord op de
knelpunten die zich lokaal stellen. CD&V-Roosdaal wil deze initiatieven blijven organiseren.
Onze jeugd is onze toekomst
CD&V wil ontspanningsruimte geven aan kinderen en jongeren. De bestaande speelterreinen
en speelpleinen worden verder onderhouden en vernieuwd. CD&V wil in de toekomst de Roosdaalse jeugd blijven ondersteunen en hen de nodige zuurstof geven in een jong en bruisend
Roosdaal.
De toekomst is een Vlaamse gemeente
Onze Vlaamse gemeente wordt bedreigd door de verbrusseling. In overleg met andere Vlaamse
gemeenten rond Brussel blijven we initiatieven nemen om onze taal te promoten.

Voor onderwijs:
>> blijvend ondersteunen van het gemeentelijke en vrij onderwijs
>> blijvend steun geven voor de groei van de muziekacademie
>> verder investeren in goede onderwijsinfrastructuur met oa de bouw van de kleuterblok voor
Triangel Pamel
>> voor- en naschoolse opvang betaalbaar houden
>> speelplaats voorzien van hedendaagse speeltuigen

Voor de jeugd:
>> speelpleinwerking verzorgen en de nodige middelen geven
>> logistieke en financiële ondersteuning geven aan alle jeugdverenigingen
>> aanpassen van het bestaande aanbod aan vormings- en ontspanningsactiviteiten aan de noden van de jongeren
>> uitwerken van speelmogelijkheden in onze gemeente
(speelterrein Strijtem, centrum Pamel)
>> ontspanningsruimte voor kinderen en jongeren voorzien
>> analyseren van de plannen voor de inplanting van een
fuifruimte
>> behouden van jeugdactiviteiten zoals Zomeravonden en
weekend van de jeugd

Voor onze Vlaamse eigenheid
>> promoten van de lessen
Nederlands voor anderstaligen
>> participeren in regionale
initiatieven ter bevordering
van het Vlaams karakter
>> verdere samenwerking
met de Vlaams-Brabantse gemeenten inzake de houding
als Vlaamse Rand

