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N-VA : OP 14 OKTOBER 2012 BEGINT DE 
VERANDERING IN GROBBENDONK EN BOUWEL 

 
 
VOORWOORD 
 
 
Beste Grobbendonkenaar en Bouwelaar, 
 

 
De samenleving evolueert. Nieuwe uitdagingen steken steeds prominenter de 
kop op, vaak sterker en sneller dan gedacht. Het gemeentelijk bestuursniveau 
speelt hierbij een essentiële rol in het formuleren van antwoorden. 
 
 
Onze gemeente wordt duidelijk geconfronteerd met enkele onbetwistbare 
evoluties waarmee het toekomstige gemeentelijk beleid rekening moet 
houden. 
 
 
Vooreerst neemt de bevolking langzaam maar gestadig toe. Naast een 
beperkte bevolkingsgroei van mensen met wortels in een ander land of 
continent en/of met een andere cultuur, is er ook een instroom van 
hoofdzakelijk middenklasgezinnen met hun eigen noden. 
 
 
Tegelijkertijd is er ook de vergrijzing van de bevolking : het segment van 65-
plussers groeit. Een hele generatie babyboomers wordt steeds ouder. 
 
 
Steeds vaker beantwoorden onze gezinnen ook niet meer aan het klassieke 
patroon zoals we dat uit het verleden kennen.  
 
 
Bovendien stellen gezinnen steeds hogere eisen aan de maatschappij om de 
combinatie tussen arbeid en gezin te vergemakkelijken én om daarnaast nog 
tijd te hebben om zich op sociaal en cultureel vlak te kunnen ontplooien.  
 
 
De aanwezigheid van drukke verkeersaders die onze gemeente doorkruisen 
zoals het Albertkanaal, de autosnelweg E313 en de spoorweg Lier-Herentals 
geeft de gemeente mogelijkheden, maar brengt ook de nodige lasten met zich 
mee. De nieuwe industriezone van Beverdonk zal hopelijk zorgen voor 
tewerkstelling dicht bij huis, maar is ook een belasting voor de wegen en de 
woonkernen. 
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De taken voor  het toekomstige gemeentebestuur zijn dan ook zeer groot. 
 
 
Van onze gemeente één gemeenschap maken waar het goed is om te wonen, 
te leven en te werken is dé uitdaging voor het nieuwe gemeentebestuur. 
 
 
In dit programma vindt u de wijze waarop de N-VA deze uitdaging wil 
waarmaken gedurende de volgende jaren.  
 
 
Wanneer u, beste geïnteresseerde lezer, dit programma aandachtig leest, zal u 
één rode draad kunnen vaststellen : het toekomstige gemeentebestuur heeft 
nood aan verandering.  
 
 
En de N-VA biedt u deze kracht van verandering. 
 
 
De ganse ploeg van de N-VA Grobbendonk-Bouwel hoopt op uw steun te 
kunnen rekenen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. 
 
 
In ieder geval veel leesgenot zodat u in oktober duidelijk weet waarvoor u 
kiest en de N-VA, met uw steun, met de verandering in Grobbendonk en 
Bouwel kan beginnen. 
 
 
Grobbendonk-Bouwel, 1 september 2012. 
 
 
 
 
 
Eric Van Meensel       
Lijsttrekker gemeenteraad      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor verdere vragen en/of opmerkingen in verband met ons programma, 
contacteer onze kandidaten of bestuursleden. U vindt hun coördinaten op 
www.n-va.be/grobbendonk en in onze lokale publicaties. U kan ook contact 
opnemen met onze lokale secretaris Karin Vanluchene op telefoonnummer 
0475 44 13 03.  
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I. DE BASISFUNDAMENTEN VAN EEN NIEUW GEMEENTELIJK 
BELEID IN GROBBENDONK-BOUWEL... 
 
 
Burgers worden mondiger en eisen mee inspraak die verder gaat dan één 
maal om de zes jaar een stem uitbrengen voor een nieuw gemeentebestuur.  
 
 
Daarenboven bewijst de huidige economische crisis dat de voorbije jaren in 
Grobbendonk-Bouwel een desastreus financieel beleid werd gevoerd 
waardoor de financiële stabiliteit van de gemeentelijke  financiën in gevaar 
werd gebracht. 
 
 
...EEN GEZOND FINANCIEEL BELEID...  
 
 
Een gezond financieel beleid is dan ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 
de toekomstige generaties niet geconfronteerd worden met zware schulden 
en lasten uit het verleden. 
 
 
De N-VA Grobbendonk-Bouwel zal er dan ook in eerste instantie voor ijveren 
om de gemeentelijke financiële situatie terug op orde te brengen zonder 
hiervoor de gemeentelijke belastingen te verhogen. De huidige gemeentelijke 
belastingen zijn immers de hoogste van de regio. 
 
 
Het in evenwicht houden van de gemeentelijke begroting en het verbeteren 
van de financiële situatie van de gemeente dient in de eerste plaats te 
gebeuren door kostenbesparingen op de werkingskosten van de 
gemeentediensten. Naakte ontslagen van het gemeentelijk personeel als 
kostenbesparende maatregel zijn voor de N-VA echter absoluut 
onbespreekbaar.   
 
 
Daarenboven dienen voor investeringen de maximale subsidies aangevraagd 
te worden. En zowel bij aankopen als investeringen zal de N-VA de dossiers 
zeer grondig opvolgen om meer uitgaven tot het minimum te beperken. 
Verhogingen dienen steeds verantwoord te worden. 
 
 
Ook de gemeentelijke leninglast dient in de loop van de volgende legislatuur 
sterk verminderd te worden. De gemeentelijke schuld per inwoner moet 
afgebouwd worden tot de gemiddelde ratio van de omliggende en 
vergelijkbare gemeenten in de Kempen. 
 
 
Daarenboven dient het huidige systeem van veelheid van gemeentelijke 
belastingen voor ondernemers en bedrijven sterk vereenvoudigd te worden 
zodat ondernemingen en zelfstandigen die zich in Grobbendonk en Bouwel 
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willen komen vestigen op een transparant belastingsysteem kunnen 
terugvallen. 
 
 
...OPENHEID TEGENOVER DE BEVOLKING... 
 
 
Een modern gemeentebeleid veronderstelt ook de nodige openheid tegenover 
de burger. 
 
 
De gemeente- en OCMW-raadsleden van de meerderheid en de oppositie zijn 
de eersten die volop hun rol moeten kunnen vervullen. Zij moeten de kans 
krijgen om mee te overleggen, deel te nemen aan werkbezoeken en volheid 
van informatie te bekomen. Alle politieke fracties moeten gebruik kunnen 
maken van de faciliteiten van het gemeentehuis om hun opdracht te 
vervullen, inclusief vergadermomenten na de openingsuren. 
 
 
Ook de stem van het gemeentelijk personeel is belangrijk. De N-VA zal 
besturen te samen met het personeel. Van personeelsleden wordt verwacht 
dat ze mee denken, initiatief nemen en betrokken zijn bij het gemeentelijk 
bedrijf. Als ambassadeurs van de gemeente gedragen zij zich ook stijlvol en 
beleefd in hun contacten met collega’s, derden en burgers. De N-VA brengt 
respect op voor de deskundigheid en de onafhankelijkheid van het 
gemeentepersoneel. Politici en ambtenaren hebben immers elk hun 
verantwoordelijkheid. Naar buiten mogen de beleidsverantwoordelijken van 
het personeel de nodige discretie en loyaliteit vragen, zonder afbreuk te doen 
aan het spreekrecht van ambtenaren, terwijl personeelsleden ook diezelfde 
loyaliteit en correctheid vanwege de politici mogen verwachten.  
 
 
De bevolking heeft recht om  alle openbare beslissingen van het 
gemeentebestuur te kennen. De gemeentelijke communicatie dient objectief, 
zakelijk, correct, volledig en snel te zijn, waarbij correct en verstaanbaar 
taalgebruik de norm is.  
 
 
Via de gemeentelijke website dienen zo veel mogelijk relevante  
beleidsdocumenten aan de burgers te worden gecommuniceerd, waaronder 
de gemeentelijke begroting.  
 
 
Burgers moeten ook op basis van de bestaande wetgeving inzake 
openbaarheid van bestuur op eenvoudige wijze toegang krijgen tot de 
gemeentelijke bestuursdocumenten. Vanuit het gemeentebestuur dient de 
bevolking gesensibiliseerd te worden om van dit recht gebruik te maken en 
het gemeentebestuur dient één contactpersoon hiervoor aan te stellen. 
 
 
Het gemeentebestuur moet ervoor zorgen dat het internet toegankelijk wordt 
voor een zo groot mogelijk gedeelte van de bevolking. De gemeente dient 



 

 7 

blijvend voldoende computers ter beschikking te stellen op openbare plaatsen 
zodat burgers die privé niet over internet beschikken toch op het web kunnen 
surfen. Daarenboven moet de gemeente blijvend basiscursussen informatica 
organiseren zodat geen van onze burgers achterop raakt in onze huidige 
digitale wereld. 
 
 
Het gemeentelijk informatieblad Groboscoop dient uitgebreid en verbeterd te 
worden, en ook via dit gemeentelijk informatieblad dient de bevolking beter 
geïnformeerd te worden over de gemeentelijke beleidsbeslissingen. 
 
 
Extra aandacht dient besteed te worden aan tijdige communicatie in verband 
met openbare werken. Buurtbewoners, belangengroepen en bedrijven dienen 
hiervan geruime tijd vooraf via alle mogelijke kanalen in kennis gesteld te 
worden. 
 
  
Burgers hebben het recht om op een correcte wijze door het gemeentebestuur 
behandeld te worden. Het huidige bestaande systeem van 
klachtenbehandeling dient verbeterd te worden en ook aan de bevolking 
kenbaar gemaakt worden zodat iedere burger bij een onafhankelijke en 
onpartijdige ombudsman een klacht kan indienen indien hij zich onheus 
behandeld voelt door de gemeente. 
 
 
...INSPRAAK VAN DE BURGER 
 
 
Aan de adviesraden die in de gemeente werkzaam zijn dient de nodige 
waardering gegeven te worden en hun autonomie dient gerespecteerd te 
worden. Adviesraden zijn immers absoluut geen schaamlapje van het 
gemeentebestuur : met hun gefundeerde adviezen dient door het 
gemeentebestuur ten volle rekening gehouden te worden. Het 
gemeentebestuur dient aan alle adviesraden ook blijvend alle nodige 
faciliteiten ter beschikking te stellen zodat zij hun opdracht ernstig kunnen 
vervullen. 
 
 
De bevolking dient ook zoveel als mogelijk bij het gemeentelijk beleid 
betrokken te worden.  De burgers moeten vooraf bij grotere projecten vanuit 
de gemeente zelf van de plannen geïnformeerd worden en moeten het recht 
krijgen om mee een advies en alternatieve oplossingen te formuleren.     
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II.EEN NIEUW GROBBENDONK-BOUWEL OM TE WONEN, TE LEVEN 
EN TE WERKEN 
 
 
Grobbendonk-Bouwel moet weer een bruisende gemeente worden waar het 
aangenaam is om te wonen, te leven en te werken. 
 
 
Een gemeente is in de eerste plaats immers een plaats waar mensen samen 
leven, er hun vrije tijd besteden en als het kan ook nog werken. Het is een 
gemeenschap. 
 
 
De N-VA wil dat vanuit het gemeentebestuur in de eerste plaats aandacht 
wordt besteed en wordt geïnvesteerd in een optimale levenskwaliteit. Het is 
immers allemaal te doen om de mensen. 
 
 
In Grobbendonk-Bouwel zijn die bijna 11.200 mensen allemaal belangrijk. De 
N-VA wil kansen geven aan iedereen. Het is aan de burger om mee te doen. 
Liefst neemt hij zelf ook initiatief zodat beiden elkaar versterken en het 
aanbod uitgebreid kan worden. 
 
 
Elke burger, elk mens is uniek. En toch streven we allemaal hetzelfde na : een 
zekere vorm van geluk en voorspoed. Daarvoor willen we gebruik maken van 
de aan ons toegekende rechten. Maar omdat we niet alleen op de wereld 
staan, maar omringd zijn met velen (in onze gemeente, de straat, de buurt, het 
gezin) moeten we ook rekening houden met elkaar. Daaruit vloeien plichten 
voort. Die gulden balans tussen rechten en plichten en het feit dat mensen 
daar actief mee omgaan, creëert juist een warme samenleving. 
 
 
SOCIAAL WEEFSEL 
 
 
Van een gemeente, een dorp met een warme gemeenschap maken, dat is voor 
de N-VA in Grobbendonk-Bouwel de echte uitdaging. Buurt- en wijkwerking, 
verenigingsleven en vrijwilligerswerk zijn een perfect middel om de sociale 
cohesie te versterken. 
 
 
Werken aan die leefbaarheid van buurten is niet enkel de 
verantwoordelijkheid van de gemeente, maar in de eerste plaats van de 
inwoners zelf. De gemeente moet wel faciliteren en ondersteunen. 
 
 
Het verenigingsleven, in zijn brede waaier, speelt hierbij een belangrijke rol. 
De N-VA wil dit verenigingsleven alle kansen geven om zich zo maximaal 
mogelijk te ontwikkelen. Financiële en logistieke ondersteuning kunnen daar 
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belangrijke elementen in zijn, net als het verminderen van de administratieve 
last. 
 
De gemeente dient wijk- buurt en straatfeesten op alle mogelijk manieren te 
stimuleren en te ondersteunen. 
 
 
Het verenigingsleven moet ondersteund worden met infrastructuur, 
logistieke steun, informatiedoorstroming, gratis advies inzake 
administratieve verplichtingen en een gepaste subsidiëring. 
 
 
De N-VA wenst dat voor alles wat met verenigingen en vrije tijd te maken 
heeft, één aanspreekpunt in de gemeente wordt gecreëerd. 
 
 
Daarenboven wenst de N-VA te investeren in uitleenbare materialen die ter 
beschikking van de verenigingen worden gesteld, bovenop de mogelijkheden 
die de provinciale uitleendiensten aanbieden. 
 
 
De N-VA zal tevens investeren in lokalen voor verenigingen waarbij deze 
lokalen optimaal moeten benut worden. 
 
 
Tot slot is de openbare ruimte van iedereen. Speelpleintjes en perken mogen 
geen bron van ergernis zijn. De openbare ruimte is toegankelijk voor jong en 
oud, meisjes en jongens, en horen dan ook ontmoetingsplaatsen te zijn. 
 
 
CULTUUR 
 
 
Cultuur wordt door het gemeentebestuur niet altijd op zijn waarde 
beoordeeld. 
 
 
De N-VA wenst dat vanuit de gemeente een sterker cultuurbeleid wordt 
uitgetekend met aandacht voor zowel het klassieke georganiseerde 
verenigingsleven, als voor nieuwe vormen van gemeenschapsleven. 
 
 
Het cultureel aanbod in de gemeente dient via de gemeentelijke 
informatiekanalen ook beter gepromoot te worden. 
 
 
Daarenboven benadrukt de N-VA het belang van amateurkunsten. De N-VA 
wil de lokale kunstenaars optimaal kansen geven om zich te tonen aan het 
publiek door o.m. in het gemeentehuis permanent werken van lokale 
kunstenaars te exposeren. 
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Om het cultureel gebeuren in Grobbendonk-Bouwel extra in de verf te zetten, 
wenst de N-VA vanuit het gemeentebestuur een jaarlijks weerkerend 
cultuurweekend te organiseren, eventueel in combinatie met de Week van de 
Amateurkunsten. 
 
 
De N-VA zal ook het feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli niet 
onopgemerkt laten voorbijgaan. Dit is immers een feest van en voor de 
mensen. Naast gemeentelijke ondersteuning van straatfeesten en –barbecues, 
zal de N-VA ook vanuit de gemeente een eigen activiteit organiseren waarop 
alle inwoners welkom zijn en zich thuis zullen voelen. 
 
 
ERFGOED 
 
 
De zorg en het behoud van ons roerend en onroerend erfgoed voor de 
komende generaties is een maatschappelijke plicht. 
 
 
De N-VA wil prioritair een beleidsplan uitwerken voor het lokaal roerend en 
onroerend erfgoedbeleid. 
 
 
De kerkgebouwen moeten extra aandacht krijgen, en dit in nauwe 
samenwerking met de kerkfabrieken. De kapelletjes die zich op het 
grondgebied van de gemeente bevinden moeten systematisch hersteld en 
gerenoveerd worden waar nodig. 
 
 
TOERISME 
 
 
Onze gemeente heeft een kwalitatief hoogstaand toeristisch potentieel dat niet 
wordt benut. 
 
 
Het is essentieel om Grobbendonk-Bouwel optimaal te promoten en bekend 
te maken bij de relevante doelgroepen. Ons historisch erfgoed waaronder ons 
diamantmuseum dient als aantrekkingskracht uitgespeeld te worden. De N-
VA engageert zich om zowel op eigen kracht als via aangeboden toeristische 
kanalen onze gemeente zoveel als mogelijk als toeristisch attractief te 
promoten. 
 
 
De N-VA wil ook meer investeren in lokale fiets- , wandel- en ruiterroutes en 
deze routes op gemeentelijk vlak sterk uitbouwen. De samenwerking met de 
omliggende gemeenten moet op vlak van toerisme geoptimaliseerd worden. 
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SPORT 
 
 
Het uitgangspunt van de N-VA is : alle inwoners aanzetten tot levenslang 
sporten. Sport is immers de ideale hefboom voor sociale cohesie en 
gezondheidsbevordering.  Daarom is kwaliteit noodzakelijk. Kwaliteit in het 
aanbod, kwaliteit in de infrastructuur, kwaliteit in de opleiding. 
 
 
De gemeentelijke sportdienst speelt hierin een belangrijke rol. De sportdienst 
moet de spil zijn tussen club, school, vereniging en individu. De sportdienst 
moet stimuleren, organiseren, coördineren, regisseren en promoten. 
 
 
Vanuit de sportdienst moeten nieuwe sporten worden gepromoot. 
Daarenboven moeten de bestaande sportverenigingen permanent via de 
gemeente worden bekend gemaakt zodat onze inwoners steeds een duidelijk 
overzicht hebben van de sportmogelijkheden die  in de gemeente aangeboden 
worden. 
 
 
De bestaande sportinfrastructuur dient zo efficiënt mogelijk gebruikt te 
worden zodat zoveel mogelijk inwoners hiervan gebruik zullen kunnen 
maken. Deze sportinfrastructuur dient ook open gesteld te worden voor 
nieuwe sportclubs, zonder afbreuk te doen aan de bestaande 
sportverenigingen. 
 
 
Voor een heleboel sportinvesteringen is Grobbendonk-Bouwel te klein. 
Daarom dient de gemeente samenwerking te zoeken met buurgemeenten 
zodat onze inwoners de daar aanwezige sportinfrastructuur onder gunstige 
financiële voorwaarden kunnen benutten. 
 
 
GEZINSBELEID 
 
 
Het gezin is en blijft voor de N-VA de belangrijkste hoeksteen van onze 
maatschappij. De leden ervan wonen en leven in de gemeente, een aantal 
verdienen er hun brood, de jonge kinderen lopen er meestal school en vaak 
vindt ook de ontspanning in de gemeente plaats. 
 
 
Het klassieke gezinspatroon is echter steeds minder de norm. 
Eénoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, gezinnen met kinderen 
met een handicap, gezinnen met ouders met een handicap, gezinnen uit de 
hogere klasse, kansarme gezinnen, gezinnen met inwonende senioren, ... al 
deze gezinnen hebben andere noden en met die verscheidenheid moet de 
gemeente rekening houden. 
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Voor ouders is het steeds moeilijker om in deze maatschappij werk en gezin 
te combineren. Jonge gezinnen zijn in de maatschappij van vandaag haast 
verplicht om met zijn tweeën te geen werken om rond te komen en een eigen 
huis te kunnen kopen. Daar komt de zorg van de kinderen nog eens bovenop. 
De mogelijkheid om gezin en arbeid te combineren moet geoptimaliseerd 
worden. 
 
 
De N-VA zal bij alle maatregelen die genomen worden de “gezinstoets” 
toepassen, en bekijken wat de impact is van te nemen maatregelen op de 
gezinnen. Indien nodig worden maatregelen aangepast in het voordeel van 
gezinnen met kinderen. 
 
 
VOLDOENDE, BETAALBARE EN FLEXIBELE KINDEROPVANG 
 
 
De N-VA betreurt de beslissing van het gemeentebestuur om de door haar 
uitgebate kinderopvang over te dragen aan derden. Voldoende kinderopvang 
die betaalbaar en flexibel is, is immers voor de N-VA een basistaak van de 
gemeente. 
 
 
De N-VA zal ervoor zorgen dat de gemeente voldoende logistieke 
ondersteuning biedt aan de bestaande kinderopvangdienst KIKO zodat 
ouders op schooldagen ’s ochtends hun kinderen veilig kunnen afzetten en ’s 
avonds makkelijk kunnen afhalen, zonder zich te moeten bekommeren om 
het fileleed.  
 
 
Het gemeentebestuur dient er tevens zorg voor te dragen dat de kinderen die 
via KIKO worden opgevangen tijdig op de lokale scholen in de gemeente 
geraken. 
 
 
Daarenboven dient de gemeente zelf te zorgen voor een eigen opvang van 
niet-schoolplichtige jonge kinderen, en moet het gemeentebestuur de lokale 
onthaalmoeders zoveel als mogelijk te ondersteunen. De N-VA denkt hierbij 
aan een gratis uitleendienst van speelgoed en babyspullen waarvan 
onthaalmoeders via de gemeente gebruik moeten kunnen maken. 
 
 
Ook jongeren tussen 12 en 16 jaar moeten tijdens vakantieperiodes kunnen 
opgevangen worden. De N-VA wenst hieromtrent de speelpleinwerking 
verder uit te bouwen tijdens alle schoolvakanties. Dit veronderstelt natuurlijk 
ook dat de gemeente voldoende lokalen en infrastructuur voor deze opvang 
ter beschikking stelt. 
 
 
Het Vlaams kaderdecreet kinderopvang voorziet tevens in de oprichting van 
een “lokaal loket kinderopvang”. De N-VA wenst niet te wachten op de 
invoering van dit kaderdecreet, maar wenst met dit loket bij het begin van de 
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nieuwe legislatuur onmiddellijk van start te gaan. Door dit loket krijgen 
ouders die een opvangplaats zoeken in de gemeente een overzicht van alle 
beschikbare plaatsen van kinderopvang. 
 
 
WOONBELEID MET OOG VOOR DE GEZINNEN 
 
 
Een gezin moet natuurlijk ook een plaats hebben om te wonen, en dat wordt 
steeds moeilijker betaalbaar. 
 
 
Jongeren uit Grobbendonk-Bouwel moeten in de toekomst de mogelijkheid 
hebben om levenslang in de gemeente te blijven wonen. 
 
 
Op korte en middellange termijn zullen via IOK, Kleine Landeigendom en 
Zonnige Kempen een aantal sociale bouwgronden en huurwoningen op de 
markt gebracht worden, doch deze inspanningen dienen in de toekomst 
bestendigd te worden. 
 
 
Particulieren die hun woning via een sociaal verhuurkantoor voor negen jaar 
willen verhuren, dienen vanuit de gemeente geïnformeerd te worden van de 
subsidiemogelijkheden die de overheid biedt. 
 
 
Tevens dient in nieuwe verkavelingen voorzien te worden in een diversiteit 
aan woonentiteiten. Zo moeten, naast eengezinswoningen, in iedere 
verkaveling ook kleinere woongelegenheden zoals 
éénpersoonsappartementen aangeboden worden. 
 
 
ONDERWIJS 
 
 
De N-VA wil kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs voor elk kind. De N-VA 
zal blijvend investeren in de eigen gemeentescholen, zowel op gebied van 
infrastructuur als in de dagelijkse werking. 
 
 
De schoollokalen en de schoolinfrastructuur dient echter ook na schooltijd 
optimaal benut te worden ten dienste van de gemeenschap, zodat er een 
brede waaier van activiteiten kan ontplooid worden. 
 
 
Daarenboven zal de N-VA alle scholen in de gemeente op voet van gelijkheid 
behandelen. 
 
 
En de N-VA wenst er ook uitdrukkelijk op toe te zien dat in onze scholen 
kinderen gezond kunnen eten en voldoende gezond kunnen drinken. 
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De N-VA zal ook de permanente vorming in de toekomst beter ondersteunen, 
en er zorg voor dragen dat ook onze inwoners met een dagtaak de 
mogelijkheid krijgen om interessante opleidingen te volgen.  
 
       
ONDERSTEUNING VOOR ONZE JEUGD 
 
 
Onze jeugd is onze toekomst. Zij dient dan ook de nodige ruimte en 
accommodatie te krijgen om zich in optimale omstandigheden te kunnen 
ontwikkelen.  
 
 
Onze jeugd mag gerust fouten maken. Opgroeien tot volwaardige burgers 
gaat nu eenmaal met vallen en opstaan. Dit neemt niet weg dat ook jongeren 
gaandeweg op hun fouten aangesproken moeten worden en hun 
verantwoordelijkheid moeten opnemen. 
 
 
Het gemeentebestuur dient voldoende financiële en logistieke ondersteuning 
te geven aan alle verenigingen die zich met onze jeugd bezighouden, 
ongeacht of dit een klassieke jeugdvereniging, een sportvereniging of een 
sociaal-culturele vereniging betreft. 
 
 
Daarenboven dient de gemeente er zorg voor te dragen dat onze jeugd zich in 
het weekend kan ontspannen. Er dienen mogelijkheden voorzien te worden 
zodat in onze gemeente op regelmatige basis terug fuiven en TD’s kunnen 
georganiseerd worden zonder overlast voor de omwonenden. 
 
 
SOCIAAL BELEID 
 
 
Sociaal beleid moet voor de N-VA in de eerste plaats geïntegreerd beleid zijn. 
Als noodzakelijke voorwaarde voor een efficiënt sociaal beleid moet de muur 
tussen de gemeente en het OCMW zoveel mogelijk verdwijnen.  
 
 
Gelijke toegang tot een menswaardig bestaan is voor de N-VA een recht. Dit 
vraagt een informatie- en dienstverlening op maat. De N-VA zal extra zorg 
dragen voor een goed en laagdrempelig communicatiebeleid. Naast de 
klassieke gemeentelijke communicatiemiddelen, dient de gemeente proactief 
maar discreet contact te zoeken met onze inwoners die sociale bijstand nodig 
hebben.  
 
 
Het is evident dat zorg en steun terechtkomen bij diegenen die er nood aan en 
recht op hebben. Toch zijn aan rechten ook plichten verbonden. De N-VA 
verzet zich tegen de zogenaamde “betuttelende pampercultuur” die 
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afhankelijkheid in stand houdt. Burgers moeten op hun individuele 
verantwoordelijkheid aangesproken worden. 
 
 
Tegenover het recht op volwaardig deelnemen aan onze maatschappij, staat 
de plicht om onze taal te leren en zich te integreren. De N-VA zal inwoners 
die onze taal niet machtig zouden zijn, de mogelijkheden verschaffen om deze 
te leren en zich te integreren. Daarentegen zal de N-VA ingeval van misbruik 
of onwilligheid straffen en sanctioneren. 
 
 
SENIOREN 
 
 
De steeds grotere groep senioren is een zeer belangrijke doelgroep voor het 
beleid, al moet er wel duidelijk een onderscheid gemaakt worden tussen de 
‘jonge’ senior die heel actief in het verenigingsleven staat en als vrijwilliger  of 
deelnemer voor het verschil kan zorgen en de ‘oudere’, vaak hulpbehoevende 
senior. 
 
 
Onze senioren beschikken over een berg aan ervaring en tijd en zijn derhalve 
een grote meerwaarde voor onze samenleving. ‘Oud’ is zeker niet ‘out’. Vele 
senioren kunnen een sterke partner zijn om het samenleven in onze gemeente 
te versterken en te kleuren. De N-VA wil onze senioren dan ook koesteren. 
 
 
Het aanbod van seniorenflats in de gemeente moet worden uitgebreid. Vooral 
in Bouwel is er onmiddellijk nood aan zulke flats.  
 
 
Vanuit de gemeente dient een actieplan te worden opgestart tegen 
vereenzaming bij onze senioren. Vereenzaamde inwoners dienen bezocht te 
worden om hen een luisterend oor te bieden en hen te helpen. 
 
 
Hulpbehoevende senioren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om in 
huiselijke kring te blijven wonen. De verblijfsperiodes in het OCMW-rusthuis 
moeten daarom flexibel gemaakt worden. Systemen van korte verblijven, 
dag- of nachtopvang moeten worden uitgebreid en vereenvoudigd. 
 
 
De Grobbendonkse overheidgebouwen en de publieke infrastructuur moet zo 
vlot mogelijk bereikbaar zijn voor senioren. 
 
 
Zowel in het centrum van de dorpskernen als langs wandelpaden moeten op 
regelmatige afstanden goed onderhouden rustbanken geplaatst worden. 
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Er moeten openbare toiletten voor dames en heren geïnstalleerd worden in 
het centrum van Grobbendonk en Bouwel. Deze toiletten moeten duidelijk 
worden aangeduid en elke dag worden gereinigd. 
 
 
GEZONDHEIDSBELEID 
 
 
In een gemeente zijn vele gezondheidsactoren actief zoals huisartsen en 
medische dienstverleners, maar ook organisaties die zich focussen op 
preventie. 
 
 
Het is aan de gemeente om coördinerend op te treden en initiatieven te 
nemen waar kan bijgestuurd worden. De N-VA wenst hiervoor één algemeen 
gemeentelijk contactpunt op te richten. 
 
 
De N-VA steunt ook alle preventiecampagnes op gebied van 
gezondheidsbeleid, en het gemeentebestuur dient deze te ondersteunen 
zowel op het gebied van communicatie als bij het ter beschikking stellen van 
accommodatie. 
 
 
PERSONEN MET EEN HANDICAP 
 
 
Personen met een handicap maken ten volle deel uit van onze samenleving.  
Zij krijgen bij de N-VA dan ook een centrale plaats in het beleid. 
 
 
Integratie en gelijke kansen moeten meer zijn dan modewoorden die schoon 
klinken. Aandacht voor personen met een handicap is een constante en net als 
bij de gezinstoets dient ook hier specifiek gekeken te worden wat de gevolgen 
zijn van bepaalde maatregelen of ingrepen voor personen met een handicap. 
 
 
De fysieke toegankelijkheid voor personen met een handicap is voor de N-VA 
essentieel. Vooreerst dient de gemeente er zorg voor te dragen dat haar eigen 
infrastructuur toegankelijk is voor personen met een handicap. Ook 
knelpunten op het openbaar domein voor rolstoelgebruikers en andere 
personen met een handicap moeten door toedoen van het gemeentebestuur 
worden weggewerkt. 
 
 
Handelszaken die toegangsmaatregelen nemen voor personen met een 
handicap moeten gesteund worden via gemeentelijke subsidies. 
 
 
De N-VA zal in het gemeentelijk personeelsbestand ook kansen geven aan 
personen met een handicap. 
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
 
 
De N-VA draagt respect voor de medemens hoog in het vaandel. De N-VA 
erkent daarom het belang van ontwikkelingssamenwerking en wil op dit vlak 
zijn verantwoordelijkheid zeker niet ontlopen. 
 
 
De N-VA respecteert de expertise van de actieve organisaties op het terrein en 
wil hun projecten ten volle ondersteunen vanuit het gemeentelijk budget. 
 
 
De N-VA wil vanuit het gemeentebestuur ook organisaties steunen die zich 
enten op het gegeven van een eerlijke wereldhandel. De N-VA zal vanuit het 
gemeentebestuur dan ook “Fair Trade”-producten ondersteunen en de 
“Schone Kleren”-code respecteren bij de aankoop van uniformen en kledij. 
 
 
De N-VA engageert zich tenslotte ook om de Millennium-doelstelling te 
behalen die bepaalt dat 0,7% van het Gemeentelijk budget aan 
ontwikkelingshulp wordt besteed. 
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III.GROBBENDONK-BOUWEL : EEN DUURZAME OMGEVING 
 
 
Mensen leven, wonen, werken altijd wel ergens. De plek waar ze vertoeven is 
vaak bepalend voor de kansen die ze hebben. De omgeving, de 
infrastructuur, het zijn allemaal elementen die de levenskwaliteit fnuiken of 
bevorderen. 
 
 
Grobbendonk-Bouwel is een landelijke gemeente en moet ook landelijk en 
groen blijven. Daarenboven heeft de gemeente ook heel wat economische 
hefbomen. 
 
 
De gemeente heeft een belangrijk aandeel in de kwaliteit van de 
leefomgeving: de staat van wegen en pleinen, voet- en fietspaden, het 
onderhoud van het openbaar domein en de aanwezigheid van zwerfvuil en 
afval. Maar ook in haar handhavings- en vergunningsbeleid m.b.t. ruimtelijke 
ordening en milieuvergunningen speelt de gemeente een belangrijke rol. 
 
 
Bij dit alles zal bij de N-VA steeds de kwaliteit voorop staan en verzoenen we 
groei met de veranderingen die daarmee gepaard gaan. 
 
 
In dit deel wordt begonnen met “veiligheid” en “verkeersveiligheid en 
mobiliteit”. Deze punten staan op het scharnierpunt tussen levenskwaliteit en 
een duurzame omgeving. Waar veiligheid ontbreekt en onveiligheid, ook al is 
het maar het gevoel van onveiligheid , overheerst, kunnen mensen niet 
gelukkig zijn en staat het samenleven onder druk.  
 
 
VEILIGHEID 
 
 
Veiligheid behoort tot de kwaliteit van het leven. Voor de N-VA heeft de 
overheid de plicht de veiligheid van alle burgers te verzekeren en 
onveiligheid integraal en , zo nodig, radicaal aan te pakken. 
 
 
De N-VA zet zich af tegen een al te simpele voorstelling . Veiligheid is zeker 
een kwestie van “meer blauw op straat”, maar ook van burgers die hun 
verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf, voor elkaar en samen met 
anderen. 
 
 
De remedie tegen onveiligheid ligt in de eerste plaats in de voedingsbodem 
ervan. De N-VA wil dan ook een doeltreffend preventiebeleid op alle vlakken 
en op alle niveaus: onderwijs, werkgelegenheid, armoedebestrijding, 
huisvesting, openbaar domein. Indien preventie niet slaagt, moeten politie en 
justitie hun werk doen. De kerntaak van politie is immers een efficiënte 
bestrijding van criminaliteit met ook voor de opvang van slachtoffers. 
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De N-VA wenst in alle straten van de gemeente goede openbare verlichting, 
aangepaste beplanting en een degelijk onderhouden openbaar domein. Dit 
draagt immers bij tot meer veiligheid. Ook een goed onderhoud van 
verkeersborden, straatnaamborden en andere signalisaties zijn hiertoe 
onontbeerlijk. 
 
 
Indien preventie niet helpt, wordt tegen overlast en kleine criminaliteit 
gebruik gemaakt van de gemeentelijke administratieve sancties. Er moet 
tegen iedere vorm van overlast en kleine criminaliteit opgetreden worden, 
maar anderzijds blijft leefbaarheid het basisbegrip. 
 
 
De N-VA wenst ook het drugsprobleem niet onder de mat te schuiven. Vanuit 
de gemeente dient preventief opgetreden te worden teneinde drugs te 
ontraden. Naar dealers toe dient zwaar repressief te worden opgetreden. 
 
 
De lokale politie moet beter bereikbaar worden in de gemeente. Het 
gemeentelijk politiekantoor moet om flexibele uren toegankelijk zijn voor de 
bevolking. Ook dient het contact tussen de wijkagenten en de lokale 
bevolking verbeterd te worden. 
  
 
De N-VA zal in de toekomst ook de uitbouw van bijkomende BIN-netwerken 
stimuleren. 
 
 
VERKEERSVEILIGHEID EN MOBILITEIT 
 
 
De gemeente heeft een verpletterende verantwoordelijkheid als het gaat over 
de kwaliteit van de verkeersinfrastructuur en als het gaat over 
mobiliteitsbeleid. 
 
 
De gemeente dient er prioritair zorg voor te dragen dat bij schade aan 
verkeersinfrastructuur zo snel mogelijk wordt opgetreden, eerst door de 
nodige signalisatie aan te brengen en vervolgens door zo snel als mogelijk te 
herstellen. 
 
 
De N-VA zal extra aandacht besteden aan de fiets- en voetpaden in onze 
gemeente zodat fietsers en voetgangers de gehele gemeente op een veilige 
wijze kunnen doorkruisen. De aanleg van het fietspad langs de N13 dient 
onverwijld gerealiseerd te worden. 
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Het gemeentelijk mobiliteitsplan dient herbekeken te worden, maar nadien 
ook te worden uitgewerkt zodat het vrachtverkeer van en naar de 
industriezone Beverdonk de gemeentekernen niet belast. 
 
 
Beverdonk dient in het kader van een definitieve oplossing van het 
mobiliteitsprobleem aldaar ontsloten te worden. Een “tweede brug” is voor 
de N-VA een interessante optie die verdere bestudering verdient. Ook andere 
opties mogen voor de N-VA onderzocht worden in het kader van een groot 
mobiliteitsplan voor Antwerpen, doch voor de N-VA is het vooral belangrijk 
dat zo snel als mogelijk een definitieve oplossing komt voor de ontsluiting 
van Beverdonk. De N-VA zal bij de hogere overheid die de oplossing moet 
goedkeuren en financieren aandringen om op korte termijn tot realisatie van 
het ontsluitingstracé over te gaan. 
 
 
Vanuit de gemeente dienen ook initiatieven genomen te worden opdat, in 
afwachting van de definitieve realisatie van een ontsluitingstracé voor 
Beverdonk, de oprit/afrit Herentals West als enige oprit/afrit gebruikt wordt 
tussen industriezone Beverdonk en de E313. En de E34 dient bereikbaar te zijn 
via Herentals en niet via de lokale dorpskernen van Grobbendonk en 
Vorselaar.   
 
 
LEEFMILIEU 
 
 
Grobbendonk-Bouwel is een groene gemeente en moet dat ook blijven. De N-
VA wil hierin investeren en versterken wat reeds aanwezig is. 
 
 
De N-VA wil bijzondere aandacht geven aan streekeigen dieren en planten. 
Deze dienen beschermd te worden tegen invasieve exoten. De N-VA wenst 
ook vanuit de gemeente alle initiatieven in dit verband te ondersteunen. 
 
 
De N-VA wil ook investeren in extra bebossing, o.a. ter compensatie voor de 
terreinen die de voorbije jaren ontbost werden. 
 
 
Het dempen van grachten moet worden tegengegaan, en waar mogelijk dient 
de oorspronkelijke toestand hersteld te worden. 
 
 
De gemeente dient extra maatregelen te nemen tegen de hinder van 
zwerfdieren zoals katten, o.m. door middel van sterilisatie. 
 
 
De N-VA wenst ook dat alle inwoners van de gemeente al hun afval steeds op 
het gemeentelijk containerpark kunnen kwijtraken, zo nodig mits betaling 
van een billijke vergoeding. 
 



 

 21 

 
De N-VA zal bij de bouw of renovatie van gemeentelijk patrimonium 
doelgericht kiezen voor duurzame materialen, laag energieverbruik en het 
gebruik van de Best Beschikbare Technieken. 
 
 
RUIMTELIJKE ORDENING – OPENBAAR DOMEIN 
 
 
Ruimtelijke ordening is belangrijk, en planning hieromtrent is onontbeerlijk. 
 
 
De N-VA zal in het begin van de legislatuur een nieuw gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan opstellen voor de volgende zes jaar, waarbij  extra 
zorg zal gedragen worden dat  de gemeente niet verstedelijkt en verder 
versteent. 
 
 
Extra aandacht moet ook gegeven worden aan het openbaar domein. De 
bermen en pleintjes in onze gemeente moeten net zijn, en tegen alle vormen 
van sluikstorten en achterlaten van zwerfvuil moet streng opgetreden worden 
via het GAS-reglement. 
 
 
De N-VA wil verenigingen die zwerfvuil opruimen stimuleren en belonen via 
subsidiering. 
 
 
In het straatbeeld dienen meer gemeentelijke vuilnisbakken te verschijnen die 
ook met de regelmaat door de gemeentediensten geledigd moeten worden. 
 
 
De N-VA zal buurt- en voetwegen in de mate van het mogelijke openhouden 
en onderhouden. En braakliggende gronden moeten omgevormd worden tot 
veilige en gezellige buurtpleintjes met plantsoenen, banken en speeltoestellen. 
 
 
ECONOMIE - LANDBOUW 
 
 
De gemeente moet borg staan voor een gezond ondernemingsklimaat waarbij 
ondernemingen kansen krijgen en de gemeente ten volle haar rol als 
facilitator vervult. Steden en gemeenten zijn partners van de ondernemingen 
en middenstanders. Zij opereren met respect voor elkaar. 
 
 
De N-VA wil via overleg met de economische belangenorganisaties komen tot 
een geïntegreerd economisch beleid met overleg en afspraken. 
 
 
In de gemeente dient één ondernemingsloket te komen voor alle bedrijven en 
zelfstandigen, en de daarbij horende ambtenaar moet bij alle ondernemers 
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bekend zijn. Vanuit dit loket moet de ondernemer alles kunnen geregeld 
krijgen wat de gemeente betreft. 
 
 
Het huidige systeem van diverse gemeentelijke ondernemingsbelastingen 
dient herzien en vereenvoudigd te worden. En belastingen waarvan het sop 
de kool niet waard zijn, dienen onmiddellijk te worden afgeschaft. 
 
 
De N-VA zal ook extra aandacht besteden aan de tijdige communicatie van 
wegenwerken aan alle betrokken partijen (ondernemers, inwoners, ...) zodat 
de hinder voor de ondernemers zo veel mogelijk beperkt blijft. Daarenboven 
dienen wegenwerken ook steeds zo snel mogelijk en binnen de 
vooropgestelde termijn afgewerkt te worden. Vanuit het gemeentebestuur 
dient hierop streng toegekeken te worden. 
 
 
De N-VA zal ook initiatieven nemen met horeca en middenstand om de 
leefbaarheid in de dorpskernen te verbeteren en om de gemeente terug 
bruisend te maken. Hierbij wordt gedacht aan jaarlijks weerkerende 
evenementen die ondersteund worden vanuit het gemeentebestuur. Tevens 
wil de N-VA de economische haalbaarheid van een wekelijkse markt 
onderzoeken. 
 
 
In dialoog met de landbouwsector wenst de N-VA de mogelijkheden te 
onderzoeken om de landbouw mee in te schakelen in het toeristisch aanbod, 
bv. onder de vorm van hoevetoerisme. 
 
 
BEVERDONK 
 
 
De uitbouw van de economische site Beverdonk verdient speciale aandacht in 
het N-VA-programma. Deze site aan het Albertkanaal waarvan nu reeds de 
containerterminal zichtbaar is, zal in de loop van de volgende jaren het leven 
in de gemeente sterk beïnvloeden. 
 
 
Een groot aantal beslissingen die verband houden met de uitbouw van deze 
site worden niet door de gemeente genomen, maar wel door de hogere 
overheid. 
 
 
Vooreerst is het de taak van het gemeentebestuur om zich volledig te 
informeren over de verdere ontwikkeling van deze site en om aan alle 
inwoners onmiddellijk deze informatie ter beschikking te stellen. Alle 
inwoners van de gemeente hebben het recht om te weten op welke wijze 
Beverdonk verder zal ontwikkeld worden.  
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Daarenboven dient het gemeentebestuur alle nodige initiatieven te nemen om 
op te komen voor het welzijn van onze inwoners. Onze inwoners hebben in 
het landelijke Grobbendonk-Bouwel recht op rust en kalmte. Onze gemeente 
mag op geen enkele wijze een voorhaven van Antwerpen worden. 
 
 
De N-VA zal vanuit het gemeentebestuur dan ook juridische initiatieven 
nemen indien dit gepast zou zijn voor het welzijn van de burgers, en tevens 
alle persoonlijke en rechtmatige initiatieven van de burgers mee 
ondersteunen.  
 
 
Ook dient er een gemeentelijk reglement te komen om ervoor te zorgen dat de 
hinder van de site Beverdonk zoveel mogelijk beperkt wordt voor onze 
burgers. Zo dient bv. de nachtrust van onze burgers gegarandeerd te worden. 
 
 
De N-VA zal ook zeer kordaat optreden indien vergunningen en reglementen 
niet worden gerespecteerd, en, indien nodig, activiteiten laten stilleggen. 
 
 
Een en ander belet niet dat de N-VA redelijke oplossingen prefereert tussen 
de industrie, de buurtbewoners, de gemeente en de andere overheden op 
basis van dialoog, waarbij het gemeentebestuur de motor moet zijn van deze 
dialoog. 
 
 
Het gemeentebestuur moet de nodige initiatieven nemen om de 
geluidshinder tot een minimum te beperken voor de omwonenden van 
Beverdonk. Hieromtrent is verdere studie noodzakelijk, maar de N-VA denkt 
hierbij bv. aan geluidsbermen met groenbegroeiing. 
 
 
De verdere uitbouw van Beverdonk zal ook voor extra verkeer zorgen. 
Zolang er geen ontsluiting is van Beverdonk via een tweede brug of op een 
andere wijze, zal alle verkeer moeten passeren via de Industrieweg. De 
nodige reglementen dienen door de gemeente voorzien te worden zodat dit 
vrachtverkeer niet via de dorpskern van Grobbendonk of Bouwel passeert, 
doch wel via de N13, de E313 en de E34 ter bestemming geraakt. De gemeente 
dient ook te zorgen voor een streng handhavingsbeleid zodat inbreuken op 
vrachtverkeer binnen de dorpskernen streng wordt bestraft. 
   
 
 


