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Algemeen bestuur

De gemeenteraad is wat ons betreft het hart van de democratie. Verkozenen moeten hun verantwoordelijkheid 
kunnen en durven opnemen.
Op basis van ons programma willen wij het beleid vorm geven en de inwoners uitleggen waarom bepaalde 
beslissingen genomen worden. N-VA wil de inwoners verantwoordelijkheid geven om projecten samen of zelfstandig 
tot een goed einde te brengen binnen een voorzien kader.
We beschouwen alle inwoners van Galmaarden, Tollembeek en Vollezele als vanzelfsprekende partners bij het 
gemeentelijk beleid in het algemeen, en in het bijzonder in de eigen straat en wijk. 
Daarom is Algemeen Bestuur van essentieel belang. N-VA ziet dit mogelijk door:

Een structureel beleid te voeren. N-VA wil een aanbod leveren met een toekomstvisie waarvan we de voordelen 
voor de burger duidelijk kenbaar maken. Onder begeleiding van een externe partner willen wij samen met inwoners 
nadenken over hoe onze gemeente er in 2030 zou moeten of kunnen uitzien, rekening houdend met budgettaire 
beperkingen en realiteiten. Dit project noemen wij “VISIE 2030”. N-VA staat voor de volgende generatie klaar!  

Te focussen op de kerntaken; een bestuur moet niet alles doen. N-VA wil dit realiseren door een grondig 
kerntakendebat zonder taboes te voeren en bekijken welke dienstverlening beter uitbesteed wordt. Bij zaken 
waar verenigingen of inwoners zelf een uitvoerende verantwoordelijkheid kunnen opnemen, nemen we hoogstens 
een regisserende rol op.  

De regels van rechten en plichten te handhaven. Regels moeten nageleefd worden door iedereen. N-VA wil 
zorgen dat de reglementen correct en duidelijk zijn en maken komaf met een gedoogbeleid en verbaliseren en 
sanctioneren daadwerkelijk wanneer er overtredingen zijn. N-VA wil een billijk, maar duidelijk GAS-beleid 
(Gemeentelijk Administratieve Sanctie). Elke inwoner wordt op gelijke voet behandeld.

Een gedragen aanbod aan te bieden door enerzijds burgeradvies te waarderen maar politiek te beslissen en 
anderzijds de burgers de verantwoordelijkheid te geven bij de uitvoering van het beleid. Naast de verplichte 
adviesraden willen wij ons eveneens focussen op het tijdelijk samenbrengen van burgers als adviesgroep voor 
bepaalde materies. 

N-VA wil een seniorenadviesraad oprichten aangezien deze mensen met een jarenlange ervaring een heel 
belangrijke groep in de gemeenschap vertegenwoordigen. We beschouwen de actieve senioren als een rijkdom 
voor het socio-culturele en ook sportieve leven in onze gemeente. 

Informatie- en participatiemomenten te organiseren bij de start van grote projecten. Via digitale platvormen of 
bevragingen op digitale media proberen we oneline ook die inwoners te bereiken die zich minder 
vertegenwoordigd of aangesproken voelen. We organiseren behoeftebevragingen onder de bevolking als een 
direct instrument om burgers hun mening te vragen.

Het installeren van een permanente ideeënbus (zowel fysieke als digitale) waar inwoners en personeelsleden 
de klok rond allerhande suggesties in kunnen deponeren.

Te vragen aan de burgers en verenigingen om hun steentje bij te dragen aan het onderhoud van het 
gemeenschappelijk patrimonium. Zo kunnen ze bijvoorbeeld, 
eventueel tegen een beperkte vergoeding (via aankoopbonnen 
van de lokale handelaars), zwerfvuil opruimen of begraafplaatsen 
onderhouden. Enerzijds biedt dat de inwoners de kans om 
binnen de gemeenschap actief te zijn en verantwoordelijkheid 
op te nemen, anderzijds verkleint het de werklast van de 
gemeentelijke diensten.
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Bestuurlijke organisatie

Onze lokale overheid functioneert nog al te vaak als een logge organisatie met bureaucratische procedures en tal van 
onoverzichtelijke vertakkingen. Wat N-VA betreft moet het gemeentelijk bedrijf een transparante en 
slagkrachtige organisatie worden.
N-VA Galmaarden gaat voor een verantwoordelijk, efficiënt en klantvriendelijk gemeentelijk bedrijf. Wij willen dit 
bereiken door middel van een ambitieus plan die verder kijkt dan vandaag, het project “Ga2024”. Met dit project 
streven we naar een hogere werktevredenheid van het gemeentepersoneel en tevens een betere dienstverlening.

N-VA onderscheidt 3 pijlers:

Een doeltreffend en efficiënt gemeentebedrijf die we willen realiseren door:

Het verder zetten van de integratie tussen de gemeente en het OCMW en dit maximaal te benutten om tot één 
effectief geïntegreerde organisatiestructuur en één sociaal beleid te komen;

Te gaan voor een daadkrachtig bestuur door te werken met een slanke organisatie die gebruik maakt van 
eenvoudige en korte procedures en waar kennisoverdracht een belangrijke rol speelt;

Onze bestuurskracht te verhogen door een samenwerking op te zetten met andere gemeenten om specifieke 
“samen aankopen” te realiseren.

Een open dienstverlening

Voor N-VA betekent dit een vriendelijk, vlot en klantgerichte dienstverlening niet alleen voor de inwoners 
maar ook voor de partners waarmee de gemeente samenwerkt.

Wij pleiten voor het optimaliseren van de loketwerking zodat we elke vorm van tijdverlies willen voorkomen. 

We bemannen de diensten die instaan voor het eerste onthaal met medewerkers die over verschillende 
domeinen een zekere basiskennis hebben.

Wij willen een moderne en gebruiksvriendelijke digitale dienstverlening. Daarnaast blijft er ook altijd een fysiek 
loket aanwezig voor wie dat wenst. Wie het nodig heeft kan naar het loket, wie wil kan digitaal werken.

We organiseren op regelmatige basis klantenbevragingen. Een klantgerichte dienstverlening houdt rekening 
met wat de burger er van verlangt.

N-VA wil de dienstverlening ook naar de minder mobiele burger brengen. Wij denken aan een mobiel loket dat 
geregeld op bepaalde plaatsen langskomt en het multi-gebruik van turnzaal, parochiezaal,…

We voorzien computers op nuttige openbare plaatsen met internettoegang, zodat burgers van de digitale 
overheidskanalen kunnen gebruik maken.

We stellen in eenvoudige en klare taal een duidelijk jaarrapport op over wat het bestuur met het geld doet.

Alle klantgerichte producten die de gemeente aan haar burgers aanbiedt dienen beschreven te worden op een 
digitale fiche (kennisfiche) dat opgenomen wordt in een digitale databank. Op deze manier kunnen wij onze 
inwoners op een gestandaardiseerde manier informatie aanbieden over het productaanbod van de gemeente.

Een performant personeelsbeleid

Er wordt door N-VA gefocust op deskundigheid, eerder dan op het “ons-kent-ons”-principe.

Via degelijke, vlotte en correcte plannings- en evaluatiegesprekken belonen en stimuleren we goed werk.

De kwaliteit van onze medewerkers willen we hoog houden door hun doelgerichte vormingen aan te bieden.

We zetten in op flexibele werkregimes om toegankelijke openingsuren voor de burgers te kunnen aanbieden. 
Flexibiliteit in dienstverlening naar de burger wordt gecombineerd met een goede balans tussen werk en 
privéleven.

Om de grootste kost van de gemeente, de personeelsuitgaven, onder controle te houden streven we naar een 
slagkrachtig personeelsbestand. Wanneer personeelsleden de organisatie verlaten moeten we durven 
bekijken of het noodzakelijk is om de functie opnieuw in te vullen met een nieuwe aanwerving.

Bij elk nieuw project dient de analyse gemaakt te worden of we hiervoor best onze eigen medewerkers 
inschakelen of de opdracht beter uitbesteden.

Een flexibele personeelsinzet en een modern personeelsbeleid is onontbeerlijk. Wij streven naar een 
polyvalentie van onze personeelsleden binnen hun vakgebied.

We geven de voorkeur aan contractuele aanstellingen om de gemeenteorganisatie de nodige flexibiliteit te 
geven met het oog op toekomstige uitdagingen in een snel veranderende wereld. Met vaste benoemingen gaan 
we spaarzaam om.

We dienen gebruik te maken van de mogelijkheid om te werken met interimcontracten in het bijzonder voor 
tijdelijke vervangingen.

Tenslotte staat N-VA voor een bestuurlijk beleid waarbij mandatarissen en personeelsleden elkaar aanvullen 
en als complementaire entiteiten het beleid vormgeven. Via ons project “Ga2024” willen wij van onze 
personeelsleden fiere ambassadeurs maken van ons gemeentelijk bedrijf.
Medewerkers zien we graag trots en gemotiveerd om voor de gemeente Galmaarden te werken en daarbij haar 
waarden, normen en kwaliteit gezamenlijk te mogen uitdragen.
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Financieel beleid

Respect voor het geld van de belastingbetaler is een absoluut credo voor N-VA die er een “erezaak” zal van maken 
om de belastinginkomsten efficiënt aan te wenden teneinde maximaal tegemoet te komen aan de noden van de 
bevolking.
Het gemeentebudget van 2018 met een negatief resultaat van €494.605* en een financieel schuldenlast van 
€12.652.467* op 1/1/2018 getuigt van slecht bestuur. Onze gemeente heeft nood aan een strikt begrotingsbeleid. 
Een transparant financieel beleid, met een begroting in evenwicht is dan ook cruciaal! Als N-VA willen we nadrukkelijk 
inzetten op investeringen en besparen op exploitatie indien nodig. De openstaande schuld bedraagt nu al ongeveer 
€1600 per inwoner, terwijl dit in 2015 “nog maar” €1100 bedroeg.
*Bron: meerjarenplan 2014 - 2020

N-VA wil van Galmaarden een financieel gezonde gemeente maken die de uitgaven strikt onder controle houdt, de 
inkomsten correct beheert en de ruimte creëert om gezond te investeren. Bovendien willen we gerichte 
kostenbesparende maatregelen doorvoeren zoals o.m. het gegroepeerd opnieuw aanbesteden van onze 
verzekeringspolissen en het herbekijken van onze energiecontracten.
Waar het een meerwaarde biedt, tekenen we in op de raam- contracten die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt.

N-VA streeft naar een ambitieus en betaalbaar beleid door:

Investeringen af te stemmen op onze lokale identiteit (een doordacht investeringsbeleid, elke gemeente hoeft niet 
alles te willen hebben!);

Een duurzame infrastructuur aan te bieden en uit te bouwen (voor o.m. cultuur, sport, scholen, rioleringen,…), ook 
voor de volgende generatie (deftig onderhoud van het gemeentelijk patrimonium);

Een integraal investeringsverhaal (bij de beginfase van een project dienen alle diensten die nodig zijn hierbij 
betrokken te worden; groenaanleg, nutsvoorzieningen, …);

Een transparante financiering (omzichtig omspringen met Publiek Private Samenwerkingen, de zo genaamde PPS);

Het gemeentelijk patrimonium te beheren (o.m. door verkoop of verhuur) als een goed huisvader. Zo mogen de 
uitgaven omtrent de nieuwe te voorziene St-Pieterskerk-site, na de brand in 2008, het uitbetaalde 
verzekeringsbudget niet overschrijden;

Een verantwoordelijke subsidiepolitiek en een voorzichtige beleggingspolitiek te voeren.

Als gemeentebestuur getuigt het van goed bestuur om de evoluties periodiek op te volgen en de leningen te 
herfinancieren waar dit over de resterende looptijd meer winst oplevert dan de kost van de herziening.

N-VA Galmaarden wil een lagere belastingdruk door geen verhogingen door te voeren van niet-sturende 
belastingen maar om deze te verlagen.

N-VA streeft er naar om de opcentiemen op de onroerende voorheffing daadwerkelijk te verlagen!

Voor N-VA Galmaarden is een efficiënt en zuinig energiebeleid uiterst belangrijk.

De energiebehoeften van onze gebouwen in kaart te brengen. Dit door een prioriteitenlijst op te maken om het 
energieverbruik naar omlaag te brengen, om dit op korte termijn te kunnen uitvoeren;

Het voeren van een energiezuinig en duurzaam aankoopbeleid (door het aanstellen van een energiedeskundige);

Als gemeente zelf te investeren in hernieuwbare energie voor de eigen gebouwen. Op elk openbaar gebouw voor-
zien we zonnepanelen;

Samen met de netbeheerder een gemeentelijk lichtplan op te maken. We zetten volledig in op dimbare, tijdgestuur-
de en intelligente LED- verlichting;

In te zetten op een maximum aan waterdoorlaadbare oppervlakte en/of materialen (vb. via waterdoorlaadbare 
parkeerplaatsen, opritten, speelzones, herwaarderen van grachten,…)bij nieuwe ontwikkelingen of bij heraanleg-
werken;

Het opvolgen van de snel evoluerende inzichten in verband met groene energie;

Het stimuleren van de inwoners om duurzaam om te springen met water, energie, voeding en andere grondstoffen. 
We ondernemen hiertoe sensibiliserende acties en ondersteunen burgers die individueel of in groep initiatieven ter 
zake nemen.



Leefmilieu

N-VA Galmaarden gaat voor een beter leefmilieu en voor een gezonde toekomst van zijn inwoners.
N-VA wil zorgen voor een betere luchtkwaliteit door:
Een concreet fietsbeleid te voeren en te investeren in fietspaden, trage verbindingswegen en infrastructuur (fietsber-
gingen, oplaadpunten voor elektrische fietsen, …)

Te communiceren over de voordelen van emissievrije voertuigen (elektrisch of waterstof);

Te zorgen voor voldoende groen in de dorpskernen en het gemeentelijk gebouwen- en wagenpark ecologisch te 
beheren;

Te waken over de doelstelling van het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie die een vermindering van 
40% voorziet op het vlak van CO2 in de gemeente tegen 2030;

Te zorgen voor nieuwe bosaanplant, het opstellen van een bomen(beheers)plan die zorgt voor de juiste keuze van 
het soort boom en opvolging van snoeiwerk;

Het voeren van een beleid waar steenkoolkachels en allesbranders kunnen vervangen worden door milieuvriende-
lijke alternatieven, onder meer door in te zetten op groepsaankopen.

N-VA wil eveneens zorgen voor minder afval en een duurzaam grondstoffenbeheer door:

Het opzetten van een eigen sorteeranalyse zodat we gericht kunnen werken aan het verminderen van de 
restfractie, specifiek voor Galmaarden;

Een sensibiliseringscampagne op te zetten naar de bevolking toe om samen afval te verminderen;

Het organiseren van preventiecampagnes en bestrijdingsacties tegen zwerfvuil;

Het bestrijden van een teveel aan reclame drukwerk;

Het drastisch aanpakken van het zwerfvuil, waarbij snelle opruiming centraal staat. Dit kan gerealiseerd worden 
samen met vrijwilligers, scholen, jeugdbewegingen, … waarbij financiële stimuli kunnen overwogen worden;

Een actieve opsporing van sluikstorten te handhaven, met een strenge aanpak van de overtreders door het inves-
teren in mobiele camera’s;

De handelaars en de horeca te betrekken bij de aanpak van zwerfvuil bij evenementen, festivals, foodtrucks;

De mogelijkheid te onderzoeken om de containerpolitiek te herbekijken;

Voor de inwoners de gezamenlijke aankoop van duurzame of herbruikbare materialen, dakisolatie, individuele 
afvalwaterbehandeling te coördineren. Vb. het organiseren van groepsaankopen voor groene energie en zonnepa-
nelen.
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Beleid rond dierenwelzijn
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Als gemeente zelf te investeren in hernieuwbare energie voor de eigen gebouwen. Op elk openbaar gebouw voor-
zien we zonnepanelen;

Samen met de netbeheerder een gemeentelijk lichtplan op te maken. We zetten volledig in op dimbare, tijdgestuur-
de en intelligente LED- verlichting;

In te zetten op een maximum aan waterdoorlaadbare oppervlakte en/of materialen (vb. via waterdoorlaadbare 
parkeerplaatsen, opritten, speelzones, herwaarderen van grachten,…)bij nieuwe ontwikkelingen of bij heraanleg-
werken;

Het opvolgen van de snel evoluerende inzichten in verband met groene energie;

Het stimuleren van de inwoners om duurzaam om te springen met water, energie, voeding en andere grondstoffen. 
We ondernemen hiertoe sensibiliserende acties en ondersteunen burgers die individueel of in groep initiatieven ter 
zake nemen.

N-VA wil dierenleed en misbruik vermijden en kort aanpakken door:

Een dienst rond dierenwelzijn te integreren in het milieubeleid;

Het  opzetten  van  informatie-  en  sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn (onder andere opscholen).          
Wij denken aan een strikter opvolging van het reglement m.b.t. het eindejaarsvuurwerk;

Het opvolgen van de bestaande sterilisatieactie voor zwerfkatten;

Als gemeente proactief en handhavend op te treden tegen dierenmishandeling. We voorzien administratieve 
sancties (GAS) en een snelle tussenkomst bij overtredingen.

In overleg met de dierenorganisaties, dierenartsen en andere belanghebbenden een adviesraad voor 
dierenwelzijn op te richten.



Voor N-VA Galmaarden is een efficiënt en zuinig energiebeleid uiterst belangrijk.

De energiebehoeften van onze gebouwen in kaart te brengen. Dit door een prioriteitenlijst op te maken om het 
energieverbruik naar omlaag te brengen, om dit op korte termijn te kunnen uitvoeren;

Het voeren van een energiezuinig en duurzaam aankoopbeleid (door het aanstellen van een energiedeskundige);

Als gemeente zelf te investeren in hernieuwbare energie voor de eigen gebouwen. Op elk openbaar gebouw voor-
zien we zonnepanelen;

Samen met de netbeheerder een gemeentelijk lichtplan op te maken. We zetten volledig in op dimbare, tijdgestuur-
de en intelligente LED- verlichting;

In te zetten op een maximum aan waterdoorlaadbare oppervlakte en/of materialen (vb. via waterdoorlaadbare 
parkeerplaatsen, opritten, speelzones, herwaarderen van grachten,…)bij nieuwe ontwikkelingen of bij heraanleg-
werken;

Het opvolgen van de snel evoluerende inzichten in verband met groene energie;

Het stimuleren van de inwoners om duurzaam om te springen met water, energie, voeding en andere grondstoffen. 
We ondernemen hiertoe sensibiliserende acties en ondersteunen burgers die individueel of in groep initiatieven ter 
zake nemen.

Mobiliteit
Verkeersveiligheid is van essentieel belang voor een gevoel van 
welbehagen en een aangename woonomgeving. Voor N-VA is de fiets een 
volwaardig transportmiddel.
We passen het huidige mobiliteits- en parkeerbeleid fundamenteel aan en 
voeren waar wenselijk éénrichtingsverkeer in met het oog op een grotere 
verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers.

Om een optimale mobiliteit te bereiken wil N-VA Galmaarden :

De uitbouw van een degelijk en kwaliteitsvol fietspadennetwerk 
verwezenlijken;

Dat Galmaarden, Tollembeek en Vollezele verbonden worden door één 
groot fietsennetwerk. N-VA wil hiermee daadwerkelijk verwezenlijken 
wat het huidige bestuur al jaren belooft! Het hele fietstraject dient op een 
comfortabele en veilige manier te worden afgelegd door fietsers en 
andere trage weggebruikers, van de eerste tot de laatste kilometer;

De voetpaden naar de treinstations van Galmaarden en Tollembeek 
eindelijk verbeteren en vernieuwen om zodoende het comfort en de 
veiligheid van de voetgangers te verhogen;

De parkeerruimte aan het station van Tollembeek vernieuwen volgens de plannen van minister Weyts;

Dat de voetgangers en rolstoelgebruikers een prominente plaats krijgen;

Door eenvoudige ingrepen de snelheid, het sluipverkeer en zwaar vervoer kunnen temperen en ontraden op 
plaatsen waar voorrang moet worden verleend aan kinderen en zwakke weggebruikers;

Schoolstraten inrichten om de mobiliteit aan de scholen te verbeteren en de veiligheid te verhogen. Waar het kan, 
maken we schoolomgevingen autovrij of autoluw bij het begin en het einde van een schooldag;

Een duidelijk en realiseerbaar mobiliteitsplan om de drie dorpscentra te ontlasten en om de mobiliteit in de drie 
gemeenten te verbeteren;

Een beter buurtoverleg bij wegenwerken. Dit maakt een wezenlijk verschil tussen aanvaardbaar ongemak en 
hinder voor de gewone burgers en handelaars;

Dat er een doordacht parkeerbeleid aan scholen en in het centrum van Galmaarden opgesteld wordt.

N-VA vindt dat : zones 30 en 50 pas resulteren in echte veiligheid wanneer er ook daar daadwerkelijk 
snelheidscontroles worden uitgevoerd. De huidige politiek klampt zich eerder vast aan financieel interessante 
controlezones, wat dan weer leidt tot sluipverkeer om die controles te ontlopen.

De gemeente dient enerzijds de creatie van buurtfietsenstallingen te onderzoeken voor inwoners die thuis geen 
garage of berging hebben waar ze hun fietsen veilig kunnen stallen en anderzijds de mogelijkheid aan de inwoners 
bieden om een fiets te huren voor korte of lange termijn.

Tenslotte dient de gemeente samen te werken met de buurgemeenten en grensoverschrijdende afspraken te maken 
om de mobiliteit in de regio voor iedereen te garanderen.



Veiligheid

N-VA Galmaarden gaat voor een betere en kwaliteitsvolle leefomgeving door een efficiënt veiligheidsbeleid. 
Veiligheid en kwaliteit gaan immers hand-in-hand.

Wij hebben de plicht de veiligheid te verzekeren en onveiligheid radicaal aan te pakken : De burger heeft het 
recht zich veilig te voelen.

We zetten in op de uitbouw van een ANPR-cameranetwerk op die plaatsen waar dit een meerwaarde betekent voor 
het bestrijden van criminaliteit en overlast.

Veiligheid is meer dan alleen politie, verkeer, ... We maken er een collectieve verantwoordelijkheid van door er 
de burger bij te betrekken. Rechten en plichten dienen immers in balans te blijven.

De ‘buurtinformatienetwerken’ (B.I.N.) dienen optimaal te worden uitgewerkt, zodat er een gestructureerde 
samenwerking bestaat tussen de burger enerzijds, en de politiediensten anderzijds. De B.I.N. bevordert bovendien 
de sociale controle en kan ook gebruikt worden om preventieve informatie & tips door te geven (bv – tussen 
handelszaken).

Wij staan voor een doeltreffend preventiebeleid op het vlak van woning inbraken, strijd tegen drugs & alcohol, 
hangjongeren, vandalisme, zwerfvuil, … Dit kan o.m. door het plaatsen van camera’s aan de invalswegen, 
sportpleinen, treinstations, scholen, begraafplaatsen, … Er kan ook gedacht worden aan de verspreiding van sms- 
of mailberichten.

Het is vooral de kleine criminaliteit die ‘ergernis’ en ‘onveiligheidsgevoel’ opwekt zodat dit krachtdadig dient te 
worden aangepakt. Aldus dient ‘straf’ sneller aan te sluiten op de ‘inbreuk’. De gemeentelijke administratieve 
sancties (GAS-boetes) dienen efficiënter te worden ingezet.

Er zal actieve medewerking worden verleend aan de ‘lokale- & integratie- veilgheidscellen’ (ingevoerd door de 
Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon), de zgn LIVC, die krachtdadiger dienen te worden uitgebouwd.

De brandweer is een essentieel component in ons veiligheidsketen. Deze moet 
organisatorisch geoptimaliseerd worden. De gemeentelijke brandweer dient meer te 
worden ingezet op preventie en sensibilisering. 



Asiel-, migratie-, inburgerings-
en integratiebeleid

Als N-VA willen we ons steentje bijdragen tot een succesvol asiel- en migratiebeleid. Hierbij zijn we zacht voor 
zij die onze hulp echt nodig hebben en hard voor zij die misbruik maken van onze lokale gastvrijheid.

De N-VA wil een sterk lokaal asiel- en migratiebeleid voeren door:

Illegale inwoners niet te gedogen. Een geloofwaardig terugkeerbeleid staat of valt immers met het uitwijzen van 
bewoners die het grondgebied moeten verlaten;

Identiteitsfraude tegen te gaan. We schrijven onze lokale administratie in voor opleidingen en vormingen over 
het herkennen van identiteitsfraude;

Het “Peterschap” in te voeren om de integratie te bevorderen.

N-VA Galmaarden wil eveneens een sterk lokaal inburgering- en integratiebeleid voeren door:

Actief in te zetten op de kennis van het Nederlands voor méér sociale mobiliteit. De kennis van de Nederlandse 
taal is dé sleutel tot integratie in de samenleving. We zetten daarom actief in op het voeren van een taalbeleid en 
op de lokale promotie van het Nederlands;

Deelname aan het sociaal weefsel actief aan te moedigen. Nieuwkomers willen we maximaal inschrijven in 
het lokale verenigingsleven en de jongeren willen wij aanmoedigen om actief deel te nemen aan buitenschoolse 
activiteiten;

Inburgering te beschouwen als twéérichtingsverkeer. Als 
nieuwkomers niet bereid zijn om de nodige inspanningen te leveren 
voor hun integratie, dan koppelen wij hier concrete gevolgen aan en 
kunnen we tijdelijk de toegang tot het leefloon schorsen. Hetzelfde 
geldt voor de onwil tot het aanleren van de Nederlandse taal;

De scholen, omtrent deze problematiek, in onze gemeente te 
ondersteunen;

Gericht te communiceren. We ondersteunen inwoners op een 
actieve manier om de taalbarrière te overbruggen. Een onthaalfilm, 
waarbij alles aspecten van de gemeente (o.m. toerisme, sport- & 
cultuur, veiligheid, natuurbehoud, erfgoed, hulp- & 
dienstverlening,…) aan bod komen, dient te worden opgemaakt en 
verspreid te worden.

Verkeersveiligheid is van essentieel belang voor een gevoel van 
welbehagen en een aangename woonomgeving. Voor N-VA is de fiets een 
volwaardig transportmiddel.
We passen het huidige mobiliteits- en parkeerbeleid fundamenteel aan en 
voeren waar wenselijk éénrichtingsverkeer in met het oog op een grotere 
verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers.

Om een optimale mobiliteit te bereiken wil N-VA Galmaarden :

De uitbouw van een degelijk en kwaliteitsvol fietspadennetwerk 
verwezenlijken;

Dat Galmaarden, Tollembeek en Vollezele verbonden worden door één 
groot fietsennetwerk. N-VA wil hiermee daadwerkelijk verwezenlijken 
wat het huidige bestuur al jaren belooft! Het hele fietstraject dient op een 
comfortabele en veilige manier te worden afgelegd door fietsers en 
andere trage weggebruikers, van de eerste tot de laatste kilometer;

De voetpaden naar de treinstations van Galmaarden en Tollembeek 
eindelijk verbeteren en vernieuwen om zodoende het comfort en de 
veiligheid van de voetgangers te verhogen;

De parkeerruimte aan het station van Tollembeek vernieuwen volgens de plannen van minister Weyts;

Dat de voetgangers en rolstoelgebruikers een prominente plaats krijgen;

Door eenvoudige ingrepen de snelheid, het sluipverkeer en zwaar vervoer kunnen temperen en ontraden op 
plaatsen waar voorrang moet worden verleend aan kinderen en zwakke weggebruikers;

Schoolstraten inrichten om de mobiliteit aan de scholen te verbeteren en de veiligheid te verhogen. Waar het kan, 
maken we schoolomgevingen autovrij of autoluw bij het begin en het einde van een schooldag;

Een duidelijk en realiseerbaar mobiliteitsplan om de drie dorpscentra te ontlasten en om de mobiliteit in de drie 
gemeenten te verbeteren;

Een beter buurtoverleg bij wegenwerken. Dit maakt een wezenlijk verschil tussen aanvaardbaar ongemak en 
hinder voor de gewone burgers en handelaars;

Dat er een doordacht parkeerbeleid aan scholen en in het centrum van Galmaarden opgesteld wordt.

N-VA vindt dat : zones 30 en 50 pas resulteren in echte veiligheid wanneer er ook daar daadwerkelijk 
snelheidscontroles worden uitgevoerd. De huidige politiek klampt zich eerder vast aan financieel interessante 
controlezones, wat dan weer leidt tot sluipverkeer om die controles te ontlopen.

De gemeente dient enerzijds de creatie van buurtfietsenstallingen te onderzoeken voor inwoners die thuis geen 
garage of berging hebben waar ze hun fietsen veilig kunnen stallen en anderzijds de mogelijkheid aan de inwoners 
bieden om een fiets te huren voor korte of lange termijn.

Tenslotte dient de gemeente samen te werken met de buurgemeenten en grensoverschrijdende afspraken te maken 
om de mobiliteit in de regio voor iedereen te garanderen.



Onderwijs

N-VA Galmaarden wil binnen de bevoegdheden van de 
gemeente werken aan kwaliteitsvol en bereikbaar 
onderwijs voor elk kind ongeacht zijn thuissituatie en 
zijn capaciteiten.

Galmaarden geeft meer uit aan onderwijs dan gelijkaardige 
gemeenten; nl. 542 euro tegenover een gemiddelde onder 
gelijken van 125 euro per inwoner! Deze uitgave moet 
dringend verminderd worden zonder aan de kwaliteit van 
onderwijs te raken!

De N-VA maakt werk van een sterk lokaal onderwijs door:

Werk te maken van ruim/multi-inzetbare scholen. Wij pleiten om de beschikbare schoolinfrastructuur optimaal 
te benutten. Daarom willen we de schoolgebouwen openstellen, ook buiten de schooluren en tijdens de vakanties. 
Ook het verenigingsleven, hobby-, amateur- en sportclubs moeten er terecht kunnen;

Te investeren in voldoende capaciteit op vlak van onderwijs en kinderopvang. We werken hierbij samen met onze 
partners binnen het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK);

Het organiseren (op regelmatige basis) in de scholen en in de kinderopvang van een tevredenheidsmeting bij de 
ouders. Zo bewaken we de kwaliteit van de dienstverlening;

Het investeren in veilige fietsroutes en veilige schoolomgevingen (schoolstraten, toezicht,…). We willen dat zoveel 
mogelijk kinderen te voet of per fiets naar school gaan.

Het busvervoer van de 3 gemeenten op elkaar af te stemmen wat de efficiëntie ten goede komt en zeker 
kostenbesparend werkt;

Het inzetten op een realistische kinderopvang (naschoolse opvang, vakantieperiodes) en dit “creatief” in te 
vullen met bijvoorbeeld huiswerk-, taal-, lees- en bewegingsprojecten (vb flexijobs);

Het leren van Nederlands aan anderstalige ouders op de school van hun kinderen;

Het organiseren van Nederlandstalige taalkampen voor anderstalige kinderen.



Werk

Tewerkstelling is voor N-VA een hefboom voor sociale cohesie en maatschappelijke integratie.

Als partij zetten we in op activering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kiezen hierbij voor een 
evenwicht tussen rechten én plichten voor werkzoekenden. We dienen hen recht op begeleiding, opleiding en tijdelijke 
werkervaring in lokale tewerkstellingsprojecten te garanderen.

Tegelijk hebben werkzoekenden de plicht om positief in te gaan op elk passend werkaanbod. Een job vinden blijft dé 
weg uit armoede. We verplichten daarom iedereen met een leefloon tot een strikt naleving van het engagement op vlak 
van activering via opleiding/tweedekansonderwijs, Nederlandse taalverwerving en arbeidsparticipatie/ vrijwilligerswerk.

Om mensen te activeren wil de N-VA :

Blijvend werk maken van een strategische samenwerking met 
de VDAB, die instaat voor de registratie en begeleiding van 
werkzoekenden en verantwoordelijk is voor eventuele 
sanctionering, waarbij de gemeente de brug slaat tussen 
werkzoekenden en geschikte, lokale werkplekken;

De regierol opnemen voor wijk-werken. Wijk-werk is bedoeld 
als opstap naar werk en om die reden beperkt in tijd; binnen het 
jaar moet het werkzoekenden helpen om de volgende stap in hun 
traject te kunnen zetten. N-VA Galmaarden wil via “Wijk-werken” 
werkzoekenden met een grote afstand tot de reguliere 
arbeidsmarkt de mogelijkheid bieden om hen in te zetten bij de 
groen- of technische dienst of andere diensten en zelfs bij 
particulieren;

Lokale tewerkstellingsprojecten realiseren. Wij pleiten voor een 
maximale activering van leefloongerechtigden in onze gemeente 
door hen te begeleiden naar een passende job op de lokale 
arbeidsmarkt (bijv. de klusjesdienst, poets- en thuishulp).



Sociaal beleid

N-VA Galmaarden wil een toegankelijk, transparant en éénvormig sociaal beleid dat burgers wijst op hun indi-
viduele verantwoordelijkheid en waakt over het evenwicht tussen rechten en plichten.

Het Sociaal Huis als “open Huis” fungeert, als een toegankelijk aanspreekpunt dat de drempelvrees voor diensten 
en administratie moet wegwerken, dat zich richt naar de ’burger’ in de brede betekenis van het woord en naar de 
meest kwetsbare groepen in de samenleving in het bijzonder;

Het Sociaal Huis zich opstelt als informatieloket (zowel fysiek als digitaal) en verwijst naar andere dienstverlenen-
de instellingen (zoals kinderopvang, senioren, het aanbod in zorg), regionale samenwerkingsnetwerken, welzijns-
partners en dit zowel lokaal als digitaal. De mensen terug wegwijs maken in het onoverzichtelijk aanbod van dien-
sten is onze doelstelling.

N-VA voorziet in een éénvormig sociaal beleid dat zekerheid biedt aan iedere inwoner om een menswaardig 
bestaan te leiden. Bepaling van de armoedegrens, de hantering van steunnormen, het invoeren van spaarsystemen 
zijn hierbij essentieel. We voeren een proactief beleid om de verborgen armoede te identificeren en te detecteren. De 
gemeente zet in op materiële hulp (luierkast) en ondersteunt niet enkel met financiële bijdragen.
We ondersteunen verder de mantelzorgtoelage  voor mensen die hun partner of een hulpbehoevend gezins- of familie-
lid thuis verzorgen.
We nemen initiatieven om vereenzaming bij senioren tegen te gaan. We stimuleren seniorenverenigingen, scholen en 
jeugdverenigingen om dit – in samenwerking met de lokale dienstencentra - ook te doen.

Een kerngezonde leefomgeving en gelijke gezondheidskansen voor iedereen door :

Mee te werken aan verschillende Vlaamse bevolkingsonderzoeken en hierrond ook campagnes op te starten;

Van Galmaarden een hartveilige gemeente te maken. Samen met het Rode kruis Vlaanderen en andere partners 
starten we een traject op om mensen te sensibiliseren, meer defibrillatoren te plaatsen en opleidingen te promoten;

Het betrekken van andere adviesorganen zoals de sportdienst, cultuurdienst, milieudienst bij deskundigheidsbe-
vordering (VB. tussenkomst bij aankoop sportkledij of lidgeld voor kinderen bij gezinnen die het moeilijk hebben) ;

Te voorzien in een laagdrempelig onthaal waar burgers sneller een antwoord vinden op vragen over gezond leven 
en gezondheidsproblemen;

Meer gebruik te maken van bestaande en toekomstige organisaties. Zo zorgt het LOGO (Lokaal Gezondheidsover-
leg) voor expertise en begeleiding in de verschillende aspecten van preventie: borstkanker- en darmkankerscree-
ning, vaccinaties, implementeren van de nieuwe gezondheidsdriehoek, beweging stimulatie (in de vorm van 
bijvoorbeeld een 10.000 stappen wedstrijd) maar ook meer algemeen het begeleiden van de individuele gemeen-
ten tot “Gezonde Gemeenten”.



Ruimtelijke ordening

In Galmaarden moet blijvend prioritair aandacht besteed worden aan de realisatie van het gemeentelijk Ruim-
telijk uitvoeringsplan, de GECORO is hierbij een belangrijk beleidsinstrument. Een beeldkwaliteitsplan opgesteld 
met inspraak van de inwoners is een geschikt planningsinstrument tussen het ruimtelijk structuurplan en nieuwe 
projecten omdat in een vroeg stadium de gewenste ruimtelijke kwaliteit kan vastgelegd worden.

Voor N-VA betekent een modern ruimtelijke ordening:

Een gezond evenwicht creëren met een uitbouw van de bewonerskernen enerzijds en het behoud van de 
groene en open ruimte anderzijds. We stimuleren bewoners(groepen) om een netheidscharter af te sluiten en 
sluiten met scholen netheidspacten af om de schoolomgeving afvalvrij te houden;

Lintbebouwing en versnippering dient worden afgeraden en de invulling van braakliggende ruimten binnen de 
kernen worden aangemoedigd;

Schone en keurige straten en pleinen. Dit vergt inspanningen van de eigen gemeentediensten, alsook het over-
tuigen van de bevolking om mee zorg te dragen voor het openbaar domein. Een actief burgerschap waarbij er 
gezocht wordt naar een formule van peter- en/of meterschap voor de verantwoordelijkheid voor het schoonhouden 
van een straat en/of regio;

Een degelijk onderhoud van het openbaar domein (voetpaden, fietspaden, wegen, pleinen, openbaar 
groen,…). We moedigen burgers actief aan om gebreken door te geven. Gemelde problemen lossen we in 
principe binnen de 48u op.

N-VA Galmaarden wil dat:

Retributies om aan te sluiten op het openbaar rioleringsnet worden herbekeken. De gemeenten subsidiëren 
individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater. Ze nemen zelf mee de verantwoordelijkheid om alternatieve 
zuiveringsinstallaties te realiseren. Bij het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt in de 
stedenbouwkundige voorschriften rekening gehouden met noodzakelijke waterbuffering en –afvoer.

Bij de planning van openbare werken zoveel mogelijk getracht moet worden alle nutsleidingen en bekabeling 
ondergronds te plaatsen.

De overlast door openbare werken geminimaliseerd wordt via het op voorhand vastleggen van strikte uitvoe-
ringstermijnen. Nutsbedrijven en aannemers moeten gemaakte afspraken nakomen, zeker ook over het opruimen 
en reinigen na het einde van de werken.

Er na jarenlange studie, veel gepalaver én vele kosten (van het totaal gestorte bedrag van €5.327.602,22 door de 
verzekeringsmaatschappij blijft er slechts €3.813.792,77 over) er eindelijk een eindbeslissing wordt genomen 
omtrent de (afgebrande) St.-Pieterskerk-site waarbij het belang van de gemeenschap centraal staat. De burger 
heeft daar recht op. N-VA Galmaarden wil dat het resterend geld integraal gebruikt wordt voor de herbestemming 
van de kerk en dat de gemeenschap niet mag opdraaien voor de kosten (geen overschrijding van het resterend 
bedrag)! Hierbij denken we aan het huisvesten van onze huidige bibliotheek, een ruimte voor culturele aangelegen-
heden, ruimte voor studenten tijdens de blokperiode, …



Vrije tijd (cultuur-sport-jeugd)

N-VA Galmaarden wenst een vrijetijdsbeleid uit te voeren met de gemeente als regisseur en grote autonomie 
voor het verengingsleven en de lokale adviesraden.

Het is van belang de netwerkfunctie, expertise van de autonome adviesraden (jeugd-, senioren-, sport, 
cultuurraad) te erkennen en met hun in dialoog te gaan. Via de adviesraden houden we contact met het 
verenigingsleven en behouden we transparantie over doelstellingen en budgetten;

Zonder de juiste infrastructuur kunnen mensen niet op een kwalitatieve manier aan sport doen. Ons 
sportinfrastructuurbeleid moet top zijn. Intergemeentelijke samenwerking is daarbij belangrijk alsook de 
infrastructuur tegen sociaal aanvaardbare prijzen ter beschikking stellen. Sport, zowel de actieve- als de 
passieve beoefening, is het sociale bindmiddel bij uitstek;

Investering in sportclubs is cruciaal, zij zijn de sociale draaischijven bij uitstek. Investeren in sport is besparen op 
gezondheidszorg (bvb. uitgeven van sportcheques). We voeren een beleid waarbij ALLE sporten die in onze 
gemeente kunnen beoefend worden proactief gepromoot en gestimuleerd worden.

N-VA Galmaarden wil een:

Algemeen onderhoud sportterreinen Galmaarden, Tollembeek, Vollezele en de opwaardering van de 
sportaccommodaties;

Kunstgrasveld te Galmaarden mits afgebakende financiële verantwoording.

Wat betreft de lokale culturele dynamiek vraagt de N-VA aandacht voor zowel het klassieke georganiseerde 
culturele verenigingsleven, als voor nieuwe vormen van gemeenschapsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld buurt- en 
straatfeesten die eerder buiten het formele kader tot stand komen. De gemeente heeft hierbij een ondersteunende 
rol door ruimte en materialen ter beschikking te stellen. Een permanente uitleendienst dient geoptimaliseerd te 
worden. Het gemeenschapsvormende effect is hierbij van belang.

De N-VA wil eveneens dat :

Wij de bibliotheek laten evolueren naar een volwaardig kennis- en informatiecentrum waar ook laagdrempelige 
toegang wordt aangeboden tot online informatie. De bibliotheek uitbouwen tot een ontmoetingsplaats en zo een 
actieve partner te maken in informatieverspreiding en cultuurparticipatie;

Er aan het cultureel-historisch patrimonium buitengewone aandacht wordt besteed en dat waardevolle gebouwen 
dringend gerenoveerd worden (oude pastorie, baljuwhuis,…). Onze toeristische troeven worden optimaal 
uitgespeeld;

Er aandacht geschonken wordt aan het lokaal cultureel verenigingsleven die de Vlaamse amateurkunsten uitdraagt 
(muziek, dans, toneel en allerhande creatieve ateliers) door o.m.:
• het aanmoedigen van creativiteit en kansen op verdere talentontwikkeling;
• het ondersteunen van artistieke innovaties;
• het belang van actieve kunstbeoefening naar waarde in te schatten. De lokaal culturele verenigingen dienen 
prioritair en dus bij voorkeur op buitenstaanders te worden betrokken bij publieke activiteiten op het grondgebied 
van de gemeente;

Er een vrijetijdsbeleid komt op maat van kinderen en jongeren alsmede een interactie met de jeugd door het 
organiseren van bvb. praatcafé’s : De jeugd is de toekomst!

     
  



Woonbeleid

Jonge gezinnen vormen de basis voor een gezonde samenleving, een investeringsbeleid op maat is daarom 
aangewezen. Kinderen de beste zorgen en kansen geven in hun eigen omgeving is primordiaal voor de ontwikkeling 
van hun talenten.

‘Oud is niet out’ is voor ons een essentiële waarde. De NVA wil dat ouderen langer mee verantwoordelijkheid nemen 
in de samenleving en daar ook de kans toe krijgen. De N-VA schrijft de senioren niet af, maar rekent op hen! De echte 
oudere hulpbehoevende senior, kan ten volle op ondersteuning rekenen waarbij de aandacht in hoofdzaak gaat naar 
het blijven wonen en leven in de eigen, naaste omgeving.

N-VA Galmaarden wil het woonbeleid versterken door :

Het creëren van een intergemeentelijk samenwerkingsverband om een woonvisie te bepalen;

Het lokale sociale woonaanbod in de eerste plaats toe te wijzen aan de inwoners van Galmaarden. We nemen 
daarom een criterium “Lokale binding” op in het lokaal toewijzingsreglement voor sociale woningen (voorrang voor 
wie minimum 3 jaar inwoner van Galmaarden was tijdens de 6 jaar voorafgaand aan de aanvraag);

Het controleren van de naleving van het lokaal toewijzingsreglement voor sociale huisvesting. De verplichting om 
Nederlands te leren is cruciaal om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze samenleving en voor een leefbare 
gemeente;

De woningnood in kaart te brengen aan de hand van een woonbehoeftestudie;

Duurzame renovaties van bestaande woningen te stimuleren, zowel financieel (subsidies, renteloze leningen) als 
via begeleiding, met extra aandacht voor mensen met een bescheiden inkomen;

Het bekijken om de grondbelastingen voor jonge gezinnen, alleenstaanden en gepensioneerden te verlagen om 
voor deze groepen betaalbaar wonen mogelijk te maken.



Vlaams beleid

Er wordt een toenemende taalgemengde migratie naar Galmaarden vastgesteld. Deze evolutie heeft gevolgen 
voor de invulling en uitvoering van de dienstverlening en brengt in sommige gevallen communicatieproblemen met 
zich mee. De N-VA wil een realistisch integratiebeleid waarbij het Vlaams burgerschap centraal staat.   Het tot nu toe 
gevoerde ‘credo’ van de onverschilligheid is voor N-VA geen optie.

N-VA Galmaarden wil het Vlaams karakter van Galmaarden verzekeren door:

Het ondertekenen van het Vlaams Manifest waarin een aantal maatregelen vervat zijn om het Vlaams karakter te 
onderstrepen;

Nieuwkomers door te verwijzen naar het Huis van het Nederlands en zo ook cursussen promoten;

Het opstellen van een ambitieus taalactieplan “Nederlands”. Doel is het propageren en stimuleren van het 
Nederlands als dé omgangstaal voor alle Galmaardse burgers en gezinnen, en het ondersteunen van anderstalige 
inwoners om Nederlands te leren;

In te zetten op Nederlandse taal-stimulering: o.m. via de scholen (Nederlands-op-school, samen voorlezen,…), een 
actieve bibliotheekwerking, babbel cafés, enz. We zorgen voor een aanbod voor iedereen die Nederlands wil leren 
en/of oefenen;

De Vlaamse feestdag 11 juli met passende luister te vieren. We maken er een echt volksfeest van waar alle 
Galmaardenaars zich bij betrokken voelen;

De gemeentelijke gebouwen permanent te bevlaggen met de Vlaamse Leeuw;

Op de invalswegen borden te plaatsen : Galmaarden, een Vlaamse gemeente;

Het promoten aan burgers en verenigingen om het Vlaams Manifest na te leven.                       
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N-VA Galmaarden rekent
op 14 oktober 2018 op u !


