VERKIEZINGEN HERENT:
MEMORANDUM
GETOETST AAN DE
PARTIJSTANDPUNTEN
Ons gemeentelijk memorandum werd bij alle partijen ingediend. Op basis van programma’s,
internetfora en de doe-de-stemtest volgt hier een beknopte analyse van de partijstandpunten.

De christendemocraten zetten in op buurtwerking en het belang van het middenveld. Inzake
armoedebestrijding willen ze een schepen van Welzijn met personeel en middelen, zodat het opgaan
van het OCMW in de gemeentediensten niet ten koste gaat van degenen die het moeilijk hebben.
Veiligheid krijgt een preventieve aanpak door de herwaardering van de wijkagent. Belangrijke
beleidsbeslissingen gebeuren met ruime inspraak van de betrokken inwoners.
De socialisten zetten in op een sterk sociaal programma. Een sterke schepen van Welzijn moet
zorgen voor meer sociale woningen, verhoging van de huursubsidies, een armoedetoets bij
beleidsbeslissingen en een krachtige ondersteuning van het lokaal opvanginitiatief. Ze willen ruime
inspraak van inwoners, middenvelders en kansarme groepen. Inzake mobiliteit wensen ze een
uitbreiding van de 'zone 30' en het verkeersvrij maken van de schoolomgeving bij het begin en het
einde van de schooldag.
HERENT 21: Deze lokale partij heeft als slogan 'Jouw mening telt'. Betrokkenheid en inspraak zijn
voor deze partij sleutelbegrippen. Inzake mobiliteit moeten veilige fietscirculatieplannen absolute
voorrang krijgen op autocirculatieplannen. Het landelijke karakter van Veltem en Winksele moet
absoluut behouden worden. Ze pleiten voor de benoeming van een schepen voor Sociaal Beleid, die
beschikt over voldoende personeel om goede hulpverlening te bieden.
De Vlaams nationalisten zien kinderopvang en praktijktesten voor verhuurders niet als kernstaak
voor de gemeente. Inzake woningbouw klinkt een beperkte ambitie, ze nemen het Bindend Sociaal
Objectief als doel. Bij inspraak leggen ze vooral de klemtoon op de beslissingsbevoegdheid van het
gemeentebestuur. Ze willen logistieke en financiële steun geven aan verenigingen. Verenigingen
kunnen participeren aan de onthaaldag. Het OCMW neemt alleen zorginitiatieven als de privé te kort
schiet.
De liberalen vinden burgerparticipatie van bedrijven en burgers belangrijk. Ze willen een sterke
digitalisering van de gemeentediensten. Onteigeningen voor sociale woningen kunnen niet. Ze kiezen
voor het aanleggen van bloemenweiden en het Bachterveld blijft groen. Ze opteren voor
tweerichingsverkeer op de Rijweg. De gemeente plooit zich terug op kerntaken.
Groen zet in op buurtwerking en spreekrecht voor inwoners in de gemeenteraad en andere vormen
van burgerparticipatie. De financiering van het beleid moet in de eerste plaats komen uit directe
(herverdelende) belastingen. Ze zetten ook in op sociale huurwoningen. Geen discriminaties op de
huurmarkt. In navolging van het Netwerk tegen Armoede pleit Groen voor een expliciete
grondrechtenbenadering. Wanneer het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer gepromoot
wordt, kunnen ook minder mobiele mensen met hun wagen ter plaatse geraken.

De onderstaande tabel geeft in één oogopslag een overzicht.
In hoeverre herkennen wij ons memorandum in de partijstandpunten?

ONZE BEWEGINGSKANDIDATEN

Carlo Groffils, Thomas Van Delsen, Brigitte De Bal, Marc Loyens en Chris Parmentier zijn actieve
bestuursleden van Bewegingspunt HERENT.
Zij engageren zich om onze sociale bekommernissen waar te maken.

