
een gemeente om trots op te zijn





De toekomst van onze gemeente, van ons dorp en onze straat, dit houdt iedereen wel be-
zig. Toch beseft men niet altijd dat verkiezingen het moment bij uitstek zijn om zelf keuzes 
te maken. Bij gemeenteraadsverkiezingen kiezen de mensen op gezichten en op mensen die 
ze kennen, en dat laatste is zeker lovenswaardig, maar vergeet de waarde niet van een goed 
doordacht verkiezingsprogramma.

Er is nog nooit een kok gevonden…….

Juist, het spreekwoord zegt :”er is nog nooit een kok gevonden die koken kan naar alle mon-
den”. En dat is in de politiek niet anders. Wat voor de ene juist een schitterend idee is, daar is 
een andere zwaar misnoegd over.

Toch hebben we geprobeerd een inventaris te maken van wat er in Kruisem moet aangepakt 
worden in de komende legislatuur. Alle kandidaten hebben hieraan meegewerkt. We hebben 
ook naar de burger geluisterd op drie inspraakavonden en tijdens talrijke informele gesprek-
ken. Op allerhande activiteiten houden onze mandatarissen en kandidaten een vinger aan de 
pols. Heel wat van deze wensen en verzuchtingen zijn opgenomen in dit programmaboek. Ook 
kregen wij brieven en nota’s van verschillende belangenverenigingen en vakorganisaties. Wij 
hebben deze  aandachtig doorgenomen en afgetoetst aan ons programma.

Zaaien naar de zak….

Een uitdrukking die een zekere omzichtigheid of zuinigheid gebiedt. Dat is ook zo, of zou zo 
moeten zijn voor alle openbare besturen. Zingem en  Kruishoutem hebben daarin reeds vele 
jaren een voorbeeldfunctie, niet enkel in de regio maar zelfs in gans Vlaanderen. Deze ge-
meenschappelijke kwaliteit was trouwens ook een van de maatstaven van de huidige fusie.

Het wegvallen van de schulden door de fusie is geen blanco cheque voor de toekomst. Het zal 
ons helpen een hoogstaande dienstverlening en infrastructuur uit te bouwen, zonder dat wij 
de schulden moeten doorschuiven naar volgende generaties, wat in de politiek soms veel te 
gemakkelijk gebeurt.

Samen gaan we ervoor

Al onze kandidaten onderschrijven dit programma. Ze zullen dan ook alles in het werk stellen 
om dit te realiseren. Het is nu aan de kiezer om de juiste keuze te maken, namelijk voor ons 
programma en voor onze kandidaten. Het is de enige garantie voor een duurzaam geslaagde 
fusie, met de juiste keuzes voor de toekomst!

Joop Verzele en Kathleen Hutsebaut,
uw burgemeesters
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1. Landelijk en kwaliteitsvol wonen
 Kruisem is een aantrekkelijke gemeente om te leven, te werken en te wonen. 
 Om die levenskwaliteit te kunnen blijven garanderen, zet CD&V hoog in op leefbaarheid, 
 landelijkheid en duurzaamheid. Daartoe willen we binnen de bestaande kernen, vnl van 
 Zingem en Kruishoutem werk maken van ‘verdichting’, meer woongelegenheden op  
 dezelfde oppervlakte realiseren.

 Op die manier kunnen we:

  • Beantwoorden aan de toenemende vraag naar woongelegenheid.
  • de woningen betaalbaar houden.
  • Kwaliteitsvol wonen garanderen in de buurt van voorzieningen zoals winkels,   
       openbaar vervoer, scholen en kinderopvang.
  • De landelijke open ruimte vrijwaren.

 Kwaliteit van de woningen moet bij het woonbeleid centraal staan. Tegelijk streven 
 we naar een divers woningaanbod, op maat van elke gezinsvorm. Zo moet er plaats 
 zijn voor verschillende woonvormen. We mikken op een gezonde mix van verschil- 
 lende generaties, waarbij senioren langer comfortabel kunnen leven in hun eigen,  
 vertrouwde omgeving.

 Een dynamische plattelandsgemeente

 Dankzij een nieuw, gemeentelijk structuurplan, willen we ruimte voorzien voor:

  • Wonen
  • Bedrijvigheid
  • Land- en tuinbouw
  • Natuur en bos
  • Recreatie
  • Openbare voorzieningen en mobiliteit
  • Enzovoort

 Hierbij houden we rekening met de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.  
 We willen deze nieuwe visie ontwikkelen in nauwe samenspraak met de Kruisemnaren  
 en voorzien dus een uitgebreid participatietraject.



Kruisem is een dynamische plattelandsgemeente en moet dat ook kunnen blijven. Daarom 
wordt het een uitdaging om zuiniger en efficiënter om te gaan met de open ruimte.

De kernen van Zingem en Kruishoutem zijn ideaal om meer en andere woongelegenheden 
te creëren. Andere landelijke gemeenten, zoals Huise, Wannegem, Lede en Nokere willen 
we daarentegen maximaal beschermen en intact houden. En de kernen van Lozer, Marolle 
en Ouwegem moeten op maat van het dorp gepaste ontwikkelingsmogelijkheden krijgen 
en tegelijk de authenticiteit bewaren.

Ten slotte is er nog de stationsomgeving van Zingem, een belangrijk mobiliteitsknooppunt. 
Die omgeving willen we graag opwaarderen en nieuw leven inblazen. Daarnaast zullen we 
ook een actief beleid voeren om leegstand en verkrotting tegen te gaan.

Rust en groen

Om kwalitatief te kunnen wonen, is het belangrijk dat er genoeg publieke ruimtes zijn waar 
inwoners elkaar kunnen ontmoeten of waar je kan ontspannen. Want wonen in Kruisem is 
kiezen voor een rustige en groene omgeving.

Daarom willen we voldoende aandacht besteden aan zogenaamde rustplekken.

Zoals:
• De pastorietuin in Ouwegem
• De rustplaats aan de Dompel in Zingem
• Het pleintje aan het cartooncentrum in het 
   inbreidingsgebied
• De groenzones op het Nieuw Plein
• De tuinen van de serviceflats in Kruishoutem
• …

Dergelijke ontspanningszones worden voorzien 
van o.a.:
• Voldoende groen
• Speelplaatsen met speeltuigen voor de kinderen
• Beweegmogelijkheden voor volwassenen, 
   zoals petanquebanen
• Veilige fietsinfrastructuur



Naast autovrije straten zal je er ook rustbanken en picknicktafels vinden. 
Uiteraard worden er ook voldoende zitbanken voorzien in en rond de dorpskernen.

Ontsnappen aan de drukte

Autoluwe zones kunnen een oplossing zijn op plaatsen waar kernen het dichtst zijn.  
Zo creëert een fietsstraat meer veiligheid. De Strijpstraat in Zingem is daar een mooi voor-
beeld van. Het is zelfs de eerste fietsstraat in de Vlaamse Ardennen. Daarnaast moet je ook 
voldoende ruimtes hebben om aan de dagdagelijkse drukte te ontsnappen.

Kruisem heeft heel wat plaatsen waar je tot rust kan komen:

• Het Wannerlappersbos
• De speelzone op de Kerkakkers
• Het Lozerbos
• Het Kordaalbos
• De natuurspeelzone aan de chirolokalen 
   in de Marolle
• …

Het is belangrijk dat hier voldoende recreatiemo-
gelijkheden worden voorzien. Kruisem zal ook een 
reglement uitwerken om speelstraten mogelijk te 
maken waar dit op een veilige manier kan.
Investeringen in en onderhoud van het openbaar 
domein en de publieke ruimte maken de leefom-
geving leefbaar. De gemeente investeert daarom 
in een aangenamer en groener openbaar domein, 
in het bijzonder in de kernen en woonwijken, reke-
ning houdend met de noden van de directe omge-
ving.



2. Mobiel Kruisem

 Koning Fiets

 Eerst stappen. Dan trappen. Vervolgens het openbaar vervoer. 
 En dan pas de personenwagens. Dat is het zogenaamde 
 STOP-principe dat CD&V centraal wil stellen in het mobiliteits- 
 beleid. Hierbij zijn veilige voetpaden een absolute must.  
 Daarom voorziet CD&V een budget om regelmatig onderhouds- 
 werkzaamheden uit te voeren aan voetpaden, die voldoende 
 breed moeten zijn voor mensen in een rolstoel of kinderwagens.

 De fiets kan en moet koning zijn in een plattelandsgemeente 
 als Kruisem. Dankzij een zorgvuldige uitbouw van een netwerk 
 van fietspaden en trage wegen tussen de deelgemeenten en 
 met de buurgemeenten en -steden, zorgen we voor veilige  
 fietsverbindingen.

 Zo wil CD&V prioritair veilige fietspaden langs de:
  • Nazarethsesteenweg
  • Waregemsesteenweg
  • Deinsesteenweg
  • Passionistenstraat
  • Bekestraat
  • Nederzwalmsesteenweg
  • Ouwegemsesteenweg

 Daarnaast onderzoeken we ook de mogelijkheden voor een 
 nieuw fietspad in de Kloosterstraat.

 CD&V Kruisem blijft ijveren voor de realisatie van een tunnel 
 voor fietsers onder de N60 ter hoogte van Den Bos. We onder- 
 zoeken of fietssuggestiestroken nuttig kunnen zijn op plaatsen 
 waar er geen vrije fietspaden mogelijk zijn.
 
 Daarnaast zorgen we voor voldoende fietsvoorzieningen, zoals:
  • Fietsenbergingen
  • Fietsherstelzuilen
  • Oplaadpunten voor elektrische fietsen
  • …

 Dankzij de uitbouw van een fietsdeelsysteem, kan iedereen  
 gebruikmaken van een fiets.



Openbaar vervoer

Niet alleen koning fiets is belangrijk. Ook het publiek transport 
moet verder worden uitgebouwd. Hierbij streven we naar een 
verbetering van de dienstverlening van De Lijn. Zo willen we een 
goede busverbinding tussen de kernen van Zingem en Kruishou-
tem. Daarnaast willen we een degelijke busverbinding met de 
bedrijventerreinen van de Zaubeek, Hoogmolen, Prijkels en Vo-
gelzang. Om dit te realiseren, zal het bestuur van Kruisem zich 
actief inzetten in de vervoersregioraad. De stationsomgeving in 
Zingem wordt vernieuwd en wordt op die manier aantrekkelijker 
voor treinreizigers en fietsers en uiteraard ook de omwonenden.

Openbaar vervoer moet betaalbaar en toegankelijk blijven voor 
iedereen. Daarom voorzien we ook een financiële tussenkomst 
voor onder andere de schoolgaande jeugd. Daarnaast zorgen 
we voor de uitbouw van een elektrisch autodeelsysteem. Op 
die manier creëren we milieuvriendelijk, gemeenschappelijk 
vervoer. Zo zullen we niet alleen voor Zingem en Kruishoutem 
deelauto’s ter beschikking stellen van gemeentepersoneel voor 
dienstverplaatsingen, maar ook voor alle Kruisemnaren. Kortom, 
een nieuwe vorm van mobiliteit: goed voor het klimaat én voor 
je portemonnee.

Veilige wegen

De auto blijft natuurlijk wel een belangrijk transportmiddel. Zo 
wordt in Kruisem regelmatig onderhoud voorzien voor het 300 
kilometer lange gemeentelijke wegennet. Smalle straten met 
veel doorgaand en landbouwverkeer krijgen uitwijkstroken met 
duidelijke signalisatie. 

Voor de winterperiode maken we een gebiedsdekkend ruimings-
plan op en een strooiplan waarbij we prioriteit geven aan wegen 
met veel doorgaand verkeer of veel bewoners. Daarnaast be-
steden we ook extra aandacht aan de bereikbaarheid van land-
bouwbedrijven of zorgbehoevenden. Uiteraard vergeten we niet 
om op de fietspaden te strooien of om ze sneeuwvrij te maken. 
Bereikbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid is voor ons be-
langrijk in elk seizoen.



De openbare verlichting langs onze wegen en fietspaden wordt de komende jaren vernieuwd. 
Hierbij kiezen we voor energiezuinige LED-verlichting. Om lichtvervuiling tegen te gaan en 
energie te besparen zal een plan worden uitgewerkt, waarbij we rekening houden met de vei-
ligheid in de omgeving.

In overleg met het Vlaams Gewest wordt verder geïnvesteerd in veilige wegen voor het door-
gaand verkeer. Daar waar mogelijk, weren we het zwaar verkeer uit de dorpskernen. Hierbij 
besteden we speciale aandacht aan de aansluiting met de E17 en de N60. Zo willen we van de 
uitbouw van een grotere en veilige carpoolparking aan de op- en afrit van de E17 een prioriteit 
maken. Bovendien wil CD&V de haalbaarheid onderzoeken van een ondertunneling van de 
Kruishoutemsesteenweg aan het Peerdeke. Zo kunnen we het kruispunt beveiligen en tegelijk 
de dorpskernen van Ouwegem en Zingem beter verbinden. 

Daarnaast is de ondertunneling van de N60 aan den Bos voor fietsers en voetgangers een prioriteit.

Renovatie van de dorpskernen

Na de renovatie van de dorpskernen van Nokere, Lede, Huise en Zingem en terwijl Ouwe-
gem grondig wordt aangepakt, maken we werk van de dorpskernvernieuwing in Lozer, De Ma-
rolle en Wannegem. Daarnaast wordt de tweede fase van de heraanleg van het centrum in 
Kruishoutem in 2019 uitgevoerd. Ook de plannen aan de rand van Zingem in de Broekstraat 
en Weistraat, zullen worden gerealiseerd. En ook in en rond de Neerrechemstraat wordt een 
heraanleg, inclusief gescheiden riolering, gepland. We betrekken alle Kruisemnaren bij de op-
maak en uitvoering van deze plannen, in elke fase van het project. Speciale aandacht gaat naar 
de noden van onze ondernemers en handelaars in de dorpscentra.

Weg met zwaar verkeer!

Daarnaast wil CD&V inzetten op meer snelheidscontroles. Anonieme meettoestellen en toe-
stellen die de snelheid aangeven, kunnen dan weer sensibiliserend werken. Zo richten we we-
gen zoveel mogelijk in zodat de snelheid van het verkeer automatisch verlaagd. Het doorgaand 
zwaar verkeer zullen we maximaal weren uit de dorpskernen. In Kruishoutem moet een mobie-
le vrachtwagensluis ervoor zorgen dat zwaar transport dat daar niet moet zijn, beboet wordt.

Zowel voor voetgangers als fietsers is een netwerk van goed onderhouden trage wegen be-
langrijk. Voor dat onderhoud werken we nauw samen met de sociale economie. Naast een 
budget voor onderhoud, wordt ook regelmatig geïnvesteerd in de heraanleg en het herstel van 
trage wegen.
Voor het hele grondgebied van Kruisem wordt een goed onderbouwd en gedragen trage we-
genplan uitgewerkt. Verouderde of niet meer relevante trage wegen worden afgeschaft. Voor 
CD&V Kruisem dienen trage wegen in de eerste plaats een functioneel en verbindend karakter 
te hebben op het vlak van mobiliteit. Al is er ook ruimte voor recreatieve routes. Deze trage 
wegen kunnen gebruikt worden voor een of meerdere afgelijnde doelgroepen (voetgangers, 
fietsers, ruiters) afhankelijk van hun profiel. Voor ruiters zal een speciale ruiter- en menroute 
worden voorzien, vergelijkbaar met de mountainbikeroutes.



3. Kruisem werkt

 Ondernemers ondersteunen

Kruisem is een welvarende gemeente. De werkloosheid is laag. Een stuk lager dan het Vlaamse 
gemiddelde zelfs. Bovendien zijn er heel wat ondernemers actief: van de kleine zelfstandige of 
vrij beroeper tot grote internationale bedrijven. Allen zorgen ze voor welvaart en dynamiek in 
onze gemeente. CD&V wil een ondernemersvriendelijk beleid voeren, samen met de onder-
nemers. Zo kunnen we de werkgelegenheid in Kruisem alle kansen geven. Meer jobs in eigen 
streek, is ons doel. Hiervoor overleggen we met de ondernemersorganisaties zoals Unizo Krui-
sem of de Zaubeek vzw. Samen met hen onderzoeken we ook of en hoe een raad voor lokale 
economie een nuttige rol zou kunnen spelen.  Een schepen en ambtenaar zullen het Kruisemse 
economische beleid ondersteunen, waarin ook het toerismebeleid een duidelijke plaats krijgt.

De huidige bedrijfsbelasting en motorenbelasting worden hervormd. Zo zorgen we voor een 
aantrekkelijk investeringsklimaat in onze gemeente. Nieuwe ondernemers krijgen een wel-
komstpakket. CD&V wil ruimte maken voor ondernemen. Ook letterlijk. Bestaande bedrijven 
moeten kunnen verder werken op bestaande sites. Om nieuwe bedrijven of groeiende bedrij-
ven alle kansen te geven, voorzien we beperkte uitbreidingen van bestaande bedrijventerrei-
nen en een optimale benutting van de bestaande zones.

Om de lokale handelaars te ondersteunen worden specifieke acties ondernomen, zoals een 
Kruisembon, promotieacties bij de nieuwe inwoners of het infoblad dat zal worden uitgegeven 
in samenwerking met Unizo Kruisem. Zo kunnen Kruisemse ondernemers makkelijker commu-
niceren met de Kruisemnaren. Daarnaast wil CD&V met het gemeentebestuur ook maximaal 
producten en diensten inkopen bij Kruisemse bedrijven. “Koop lokaal”. Dat is ons motto, want 
dat is goed voor de gemeente en voor de lokale economie!



Land- en tuinbouw

In een plattelandsgemeente als Kruisem is de land- en tuinbouw een belangrijke, economische 
sector. Daarom wil CD&V Kruisem een beleid voeren dat garant staat voor een duurzame, toe-
komstgerichte ontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven. Hiervoor kiezen we bewust 
voor het model van de familiale landbouw. Daarom blijft een schepen specifiek voor land-
bouw en platteland een absolute noodzaak. Hij of zij zorgt ervoor dat er altijd rekening wordt 
gehouden met landbouw.

De gemeente blijft een belangrijke, 
stimulerende en ondersteunende rol 
spelen in de verbreding van de land- 
en tuinbouw en in de imago-onder-
steuning, onder andere via landbou-
weducatieprojecten. CD&V Kruisem 
is trots op lokaal geproduceerde 
producten en ondersteunt hun pro-

ductie en afzet. Het land- en tuinbouwbeleid legt links naar verbreding, ruimtelijke ordening, 
milieu en landschap.

We blijven de landbouwers steunen bij grondontleding en on-
derhoud van kleine landschapselementen. Daarnaast is er ook 
de steun voor het inzaaien van groenbedekkers voor de winter. 
Dit blijkt cruciaal te zijn voor de kwaliteit van ons water en 
voor het tegengaan van erosie en slib op onze wegen. CD&V 
Kruisem wil dit zeker behouden. Terwijl de kleine ruilverka-
velingswegen vroeger bijna uitsluitend werden gebruikt voor 
landbouwverkeer, worden deze wegen nu ook gebruikt door 
bijvoorbeeld wandelaars en fietsers. Om de veiligheid van de 
verschillende gebruikers te garanderen kunnen we uitwijkstro-
ken, met duidelijke signalisatie, voorzien.

Werk op maat

CD&V wil zoveel mogelijk Kruisemnaren aan de slag helpen. Daarom zal het OCMW, samen 
met VDAB, een beleid op maat voeren voor wie het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. Met 
werkervaringsprojecten wordt de kloof naar de arbeidsmarkt zoveel mogelijk gedicht. De 
gemeente doet, daar waar dit geen oneerlijke concurrentie betekent voor Kruisemse onder-
nemers, ook beroep op de sociale economie, bijvoorbeeld voor het groenonderhoud in de 
gemeente. Via een eigen dienstenbedrijf zorgen we niet alleen voor een vlottere combinatie 
werk en gezin voor vele Kruisemnaren, maar bieden we ook tewerkstellingskansen voor men-
sen van hier.

Het gemeentebestuur zal als werkgever ook kansen geven aan Kruisemnaren, onder andere 
via werkervaringsprojecten of duaal leren.

KRUISHOUTEM

 



4. Een veilige en warme thuis voor elk gezin

Onderwijs

In Kruisem wordt lager onderwijs aangeboden vanuit 3 netten. Zo is er gemeentelijk, vrij en ge-
meenschapsonderwijs. Alle scholen zijn voor CD&V Kruisem gelijkwaardige partners. Daarom 
zullen we regelmatig en gestructureerd overleggen met de directies en vertegenwoordigers 
van de ouderverenigingen.

Dit doen we op verschillende vlakken:
• Veilige mobiliteit van en naar school
• Drugspreventie
• Sport en beweging
• Cultuur
• …

Zo zullen we gezamenlijke, netoverschrijdende, projecten opzetten en steunen. Zowel in Kruis-
houtem als in Zingem, via Creakindo,  gebeurde dat reeds. CD&V wil deze lijn doortrekken in 
het nieuwe bruisende flankerend onderwijsbeleid. Voor CD&V is het belangrijk dat er kwali-
teitsvol onderwijs wordt aangeboden over het hele grondgebied van Kruisem. Voor opgroei-
ende kinderen is een school in hun eigen buurt heel belangrijk.

Ook de gemeentescholen van Zingem en Kruishoutem worden verder ondersteund. Hiervoor 
moet het gemeentebestuur, als inrichtende macht, zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs met 
behulp van de nodige infrastructuur, sterk onderwijzend personeel en andere medewerkers.

Om kinderen en jongeren enthousiast te ma-
ken voor techniek en technologie zetten we 
verder in op projecten zoals:
• CoderDojo: waarbij kinderen leren 
     programmeren.
• De techniekacademie: waarbij kinderen
     kennismaken met wetenschap, innovatie,
     technologie en creativiteit.

Daarnaast blijft er een groot aanbod aan 
kunstonderwijs (muziek, woord, beelden-
de kunst, …) in Kruishoutem. Dat onderwijs 
krijgt alle ruimte op de cultuurcampus aan 
de Mastbloem. Ook in het centrum van Zin-
gem zal er kunstonderwijs worden aangebo-
den en ontwikkeld. Zo kunnen alle Kruisem-
se kinderen al op jonge leeftijd proeven van 
kunst en cultuur, dichtbij huis.



Zorg

Het lokaal bestuur zorgt mee voor een kwaliteitsvolle en integrale eerstelijnszorg. De gemeen-
te ambieert een toegankelijke zorg en informatieverstrekking zonder drempels. Daarom on-
dersteunt ze vrijwilligers, mantelzorgers en sociaal-culturele verenigingen. Esssentieel is dat 
de gemeente uiteraard niet alle dienstverlening zelf organiseert, maar als ondersteunende 
partner optreedt en samenwerkt met de aanwezige zorgpartners.

Dankzij de inkanteling van het OCMW heeft de gemeente extra aandacht voor welzijn en zorg, 
ook bij zelfstandigen. Voor ouderen wordt een beleid tegen vereenzaming gevoerd. Deze zal 
ook permanent gemonitord worden. Zo willen we de uitbouw van een sociaal restaurant door 
de vzw Home Vijvens ondersteunen, een goed instrument om de vereenzaming tegen te gaan 
en tegelijk kwaliteitsvolle voeding te garanderen aan eenieder. Jaarlijks zullen vrijwilligers elke 
80-plusser in de gemeente bezoeken en de zorgnoden en behoeften van ouderen in kaart 
brengen.

Vzw Home Vijvens is een belangrijke partner voor de gemeente in de uitwerking van oude-
renzorg. Dit geldt zowel voor de site in Kruishoutem als Huise en (in de toekomst) de Marolle.



Sociale huisvesting

In Kruisem is een betaalbare woning niet altijd even gemakkelijk te vinden. Hiervoor moet een 
ambitieus woon- en ruimtelijke ordeningsbeleid een antwoord bieden. De realisatie van het 
woonuitbreidingsgebied aan de Groenstraat in Zingem is hiervan een mooi voorbeeld. Dankzij 
deze realisatie worden er 100 bijkomende woongelegenheden gerealiseerd, waarvan een 40-
tal sociale woningen.

Voor wie het moeilijk heeft, moet er voldoende aanbod zijn aan sociale huur- en koopwo-
ningen. Hiervoor willen we samenwerken met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse 
Ardennen en een Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Hierbij worden huurwoningen van privé-eige-
naars aan een sociaal tarief aangeboden via een samenwerking met het OCMW.



Sociaal huis

Hoewel de Kruisemnaren gemiddeld een hoger inkomen hebben dan andere inwoners in 
Vlaanderen, wil CD&V een beleid voeren waarbij elke mens telt. Hiervoor moet het sociaal 
beleid focussen op inclusie. Zo kunnen mensen die het financieel moeilijk hebben op gepaste 
wijze ondersteund worden.

Tegelijk willen we een beleid waarin drempels verlaagd worden.
Drempels voor gemeentelijke dienstverlening, om actief lid te worden van verenigingen
of drempels om kinderen school te laten lopen, willen we wegwerken.

Iedereen moet volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven in Kruisem. Ook 
de meest kwetsbare bewoners. Dat kan bijvoorbeeld door de zogenaamde doe-mee-cheques. 
Maar ook door ons sport-, cultuur- en jeugdbeleid uit te werken opdat het extra aandacht 
geeft aan de allerkwetsbaarsten. Samen met de welzijnsschakels zorgen we ervoor dat men-
sen in armoede zich niet uitgesloten voelen.

Het OCMW wordt onderdeel van en zal een belangrijke rol spelen in het gemeentebestuur. Zo 
krijgt het sociaal beleid een stevigere basis en wordt efficiënter werken mogelijk.

Tegelijk werken we meer dan ooit samen met lokale en bovenlokale organisaties, inzake:

• Wijkwerken
• Crisisopvang
• De sociale kruidenier
• Boodschappendiensten
• Thuiszorg
• MinderMobielenCentrale
• Bedeling warme maaltijden
• …

Ten slotte zal het OCMW ook zorgen voor comfortabele serviceflats, zodat ouderen kwaliteits-
volle zorg en zelfstandig wonen kunnen combineren.



Een warme thuis voor senioren

De senioren vormen een groeiende groep in onze gemeente. Daarom moet het beleid voor 
senioren gediversifieerd worden. Zo moeten we aandacht hebben voor de specifieke noden 
van de ‘jongere’ senioren, maar ook aan die van de 80-plussers. Hiervoor krijgt de senioren-
adviesraad de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat elke senior meetelt: van 55- plusser 
tot 100-plusser. Hierbij is het de bedoeling dat mensen zich zo lang mogelijk goed voelen als 
lid van de lokale gemeenschap. Het verenigingsleven speelt daarbij een cruciale rol. Het is be-
langrijk dat we dat stimuleren, zodat iedere oudere zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

In Kruisem kunnen oudere, zorgbehoevende inwoners zo lang als het kan in hun eigen wo-
ning blijven. Dankzij de hulp van mantelzorgers, thuiszorgdiensten, verpleegkundigen en onze 
eigen karweidienst, geven we ouderen het comfort en de zorg die ze nodig hebben in hun 
eigen huis. Met vzw Home Vijvens streven we een goede samenwerking na, zowel op de be-
staande sites in Huise en Kruishoutem als de toekomstige faciliteiten in de Marolle.

Onze kinderen

Elk kind in Kruisem heeft recht op een kwaliteitsvolle kinderopvang in zijn eigen buurt. Dankzij 
de samenwerking met zelfstandige onthaalouders, crèches en andere opvangmogelijkheden 
lukt dat ook. Hierbij wordt zoveel mogelijk met gespecialiseerde lokale initiatieven samenge-
werkt. Indien nodig neemt de gemeente zelf het initiatief. Voor- en naschoolse opvang wordt 
in en samen met de scholen georganiseerd. Tijdens de korte en lange vakanties is er naast 
speelpleinwerking en sportkampen ook opvang tijdens de vakanties. Niet alleen voor kinderen 
is dit belangrijk, maar ook voor hun ouders, die op die manier werk en gezin zonder problemen 
kunnen combineren.

Gezin

Gezinnen, in elke vorm, verdienen alle steun. Daarom voorzien we, bijvoorbeeld, bij de ge-
boorte van elke nieuwe Kruisemnaar, een geboortepremie: in de vorm van Kruisembonnen. 
Zeker jonge gezinnen kunnen op onze steun rekenen.

Met Logo Gezond realiseren we projecten die gericht zijn op gezond leven en wonen. Met an-
dere partners zetten we dan weer projecten op rond drugspreventie of gezinsondersteuning, 
met speciale aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen. Dankzij ons eigen dienstenbedrijf 
dat heel wat huishoudelijke taken kan overnemen, zorgen we ervoor dat Kruisemse gezinnen 
werk en gezin gemakkelijk kunnen combineren of ouderen langer thuis kunnen wonen. Alle 
dienstencheque-activiteiten worden in dit gemeentelijk bedrijf samengebracht.



Een veilige thuis

Een veilige thuis voor elke Kruisemnaar is ons doel. Daarom besteden we veel aandacht aan 
inbraakpreventie, een politie die duidelijk in het straatbeeld aanwezig is met extra patrouilles 
in vakantieperiodes. De Buurtinformatienetwerken (BIN) zijn belangrijke partners in het vei-
ligheidsbeleid en worden versterkt met coördinatoren in alle deelgemeenten. De wijkagent is 
een herkenbaar aanspreekpunt in de wijk. Zowel in Zingem, Kruishoutem als in Huise zal de 
politie aanwezig en aanspreekbaar zijn in de voorposten of gemeentehuizen.

Daarnaast voorzien we camerasystemen aan de op- en afritten van de E17, N60 en alle andere 
belangrijke invalswegen in de politiezone. Zo kunnen eventuele verdachte voertuigen sneller 
en efficiënter opgespoord worden.

De brandweer is essentieel in onze gemeente. De post Kruishoutem, met zijn vele vrijwilligers, 
is een belangrijke schakel in de brandweerzone, door de aanwezigheid van een dicht wegen-
netwerk met de E17 en de N60, verschillende industriezones, enz. CD&V Kruisem wil onze 
vrijwillige brandweer en ambulancedienst alle steun bieden, onder andere door middel van 
infrastructuur en materiaal. Zo maken we van onze nieuwe gemeente een veilige gemeente.



5. Kruisem beleven

Cultuur en socio-culturele verenigingen

De bibliotheken van Zingem en Kruishoutem bereiken heel wat lezers, dankzij een diverse en 
waardevolle collectie. Deze dynamiek willen we verderzetten. Daarbij voorzien we een filiaal 
van de bibliotheek in deelgemeente Zingem. In Kruishoutem blijft de bibliotheek bestaan. Om 
jongeren en kinderen aan het lezen te krijgen, organiseren we verschillende acties. Hiervoor is 
een goede samenwerking met alle Kruisemse scholen essentieel.

De Mastbloem en de Griffel, maar ook bijvoorbeeld een aantal Kruisemse kerken bieden ge-
schikte infrastructuur voor heel uiteenlopende culturele voorstellingen en optredens. CD&V 
wil zowel op het vlak van logistiek, financiën als promotie steun geven aan de verenigingen 
die hiervoor instaan. Omdat een goed beleid voor de toekomst onmogelijk is zonder grondige 
kennis van het verleden, willen we ook de heem- en geschiedkunde verder ondersteunen en 
waarderen.

Het rijke socio-culturele middenveld kan op verschillende vlakken op onze steun rekenen:
• Financieel: met een aangepast subsidiereglement
• Logistiek: met een uitgebreide uitleendienst
• Promotie: via de gemeentelijke infokanalen

Zo voorzien we in het gemeentelijke informatieblad ruimte voor het verenigingsleven en wil-
len we een verenigingenmarkt organiseren. Zo kan elke Kruisemnaar kennismaken met ons 
rijk verenigingsleven. Daarnaast voorzien we, ten behoeve van onze verenigingen, ook goed 
uitgeruste gemeenschapsruimtes aan lage huurtarieven in elke deelgemeente. Onder andere 
in Ouwegem, Huise en de Marolle voorzien we daaromtrent ook nieuwe investeringen om het 
verenigingsleven te laten bloeien.

Om de inspraak en participatie in het beleid van onze socio-culturele verenigingen te organi-
seren, voorzien we een sterke cultuurraad.



Jeugd

Kinderen en jongeren zijn de toekomst van Kruisem. Naast een jeugdraad, voorzien we ook 
een kindergemeenteraad. Zo betrekken we iedereen, zelfs op jonge leeftijd, bij het beleid van 
Kruisem.

De jeugdverenigingen van Kruisem krijgen de nodige infrastructuur, met lokalen op maat van 
hun behoeftes en speelterreinen. In het centrum van Kruishoutem wordt vlak naast de sporthal 
en het speelplein een thuis voor kinderen en jongeren gecreëerd, met plaats voor vakantieop-
vang, speelpleinwerking en een nieuwe crèche.

Samen met de nieuwe jeugdraad, willen we ook een nieuw subsidiereglement voor de jeugd-
verenigingen uitwerken. Ook andere acties worden opgezet voor de jeugdverenigingen, denk 
maar aan vorming (drugspreventie, brandveiligheid, …) en opleiding voor leiding, kampver-
voer, enzovoort.

Daarnaast wordt het jeugdhuis Nuitgang verder ondersteund door de gemeente.

Speelpleinwerking is zowel in Zingem als in Kruishoutem een succesverhaal. Dit verhaal willen 
we ook in Kruisem verder schrijven, in de grote en de kortere vakanties.

Sport

Kruisem is een sportieve Gemeente. Meer dan 50 sportclubs en verenigingen zijn actief in 
onze gemeente. CD&V wil een beleid op maat van elke vereniging of sporttak en dit in overleg 
met de betrokkenen. Daarom voorzien we een sterke sportraad en worden alle gebruikers van 
onze sportinfrastructuur betrokken.

De sporthal en andere infrastructuur kunnen 
rekenen op aantrekkelijk sportmateriaal en 
worden aangeboden aan lage huurtarieven. In 
samenwerking met de vrije school van Huise 
zullen we een bijkomende en nieuwe sporthal 
realiseren.

Op basis van de positieve ervaringen in zowel Zingem als Kruishoutem maken we een nieuw 
subsidiereglement op, samen met de sportraad. Op die manier krijgen ook de sportverenigin-
gen steun op het vlak van logistiek, promotie en financiën.



Fit en gezond

Sport is niet alleen plezant, maar heeft ook belangrijke positieve gezondheidseffecten. Daarom 
willen we sport promoten, voor jong en oud. Zo voorzien we een jaarlijkse sportkrant. Daar-
naast vind je ook alle nodige info over het sportaanbod op onze website, sociale media en in 
ons infoblad.

Samen met de Kruisemse scholen organiseren we ook sportklassen. Zo laten we alle Kruisem-
se kinderen proeven van sport en het sportaanbod in eigen gemeente. Daarnaast voorzien we 
sportactiviteiten zoals initiatie mountainbike, fitness, zumba, yoga, spinning, enzovoort. Ook 
mensen met een beperking kunnen rekenen op een aangepast aanbod.

Voor de vakanties werken we een divers aanbod aan sportkampen uit, over het hele grondge-
bied van Kruisem.
Zo is er een uitgebreid en divers aanbod sportkampen voor:
• Kleuters
• Kinderen uit de lagere school
• Jongeren tot 16 jaar

Ook de outdoor sporten verdienen onze steun. CD&V wil onze voetbalverenigingen een gepas-
te infrastructuur geven. Daarbij willen we onderlinge samenwerking stimuleren. Daarnaast wil-
len we in Kruishoutem en Zingem blijven inzetten op goed onderhouden Finse looppistes, ten-
nisterreinen, mountainbikeparcours, een terrein voor cyclocross, een fit-o-meter, enzovoort. 
Kruisem wil ook ruimte bieden aan liefhebbers van de paardensport met onder andere een 
ruiter- en menroute.
Veilig sporten is belangrijk: daarom voorzien we voldoende defibrillatoren op sportterreinen, 
een EHBO-opleiding voor trainers en een subsidie voor medische kosten bij sportevenementen.



Toerisme

Kruisem is de poort tot de Vlaamse Ardennen. Onze streek is 
ideaal voor wandel- en fietstoerisme. Bovendien hebben we 
heel wat toeristische troeven.
Denk maar aan:
• Onze kastelen
• Natuur en open ruimte aan de Scheldemeersen
• Het Lozerbos
• Het Kordaalbos
• Het museum SONS (Shoes or no shoes)
• Het Europees Cartoon Centrum
• De diverse horecazaken
• De fiets- en wandelroutes

Heel wat evenementen geven ook bovenlokaal uitstraling 
aan de gemeente. Daarom wil CD&V dat het gemeentebe-
stuur een partner is en blijft van deze evenementen en ook 
eventuele, nieuwe initiatieven in die zin steunt. Op die ma-
nier kan Kruisem actief gepromoot worden als dynamische 
en aantrekkelijke gemeente. We werken een beleid uit rond 
citymarketing.

De wandel- en fietsroutes in onze gemeente moeten ac-
tief gepromoot worden. Niet alleen met een aantrekkelijke 
folder maar ook digitaal, bijvoorbeeld via Strava of andere 
apps. Een goed toeristisch beleid heeft ook positieve, eco-
nomische effecten. Daarom zal CD&V regelmatig overleggen 
met de horeca-uitbaters in onze gemeente en samen met 
hen initiatieven nemen om nog beter aan de wensen van de 
toeristen te beantwoorden. Uiteraard zullen we toerisme en 
lokale economie ook ambtelijk ondersteunen.

Kruisem is als landbouw- en plattelandsgemeente ook ideaal 
om aan plattelandstoerisme te doen. Ook hier moeten we 
op inzetten.

Ontwikkelingssamenwerking

Kruisem is een solidaire gemeente. Niet alleen wie het hier moeilijk heeft, kan op onze steun 
rekenen. Ook ontwikkelingssamenwerking is belangrijk. Via gemeentelijke initiatieven, bun-
delen we de actieve verenigingen rond dit thema. Samen werken we acties uit en bieden we 
steun waar mogelijk. Een ambtenaar zal deze raad en de acties ondersteunen.



6. Kruisem ademt gezond

Natuur en milieu

Kruisem is een groene plattelandsgemeente. En dat willen we graag zo houden. Meer nog: we 
willen het versterken door bescherming van onze bestaande bossen en natuur en door kleine 
landschapselementen, zoals wilgen, hagen, enzovoort te stimuleren.
Tegelijk willen we ook investeren in groen:
• Op het openbaar domein
• In de dorpskernen
• Langs de straten

Het onderhoud van dit alles moet pesticidenvrij gebeuren, liefst in samenwerking met sociale 
economie. Ratten en ongedierte bestrijden we samen met vzw Rato. Voor zwerfkatten voor-
zien we een sterilisatieprogramma in samenwerking met vrijwilligers en dierenartsen.

Voor het onderhoud van grachten en riolering wordt een inventaris opgemaakt van elke 
gracht en riolering. Die krijgen een noodzakelijk, periodiek onderhoud. We bestrijden erosie 
en samen met grondeigenaars en landbouwers zoeken we oplossingen op maat. Tegelijk voor-
zien we een efficiënte buffering van regenwater en een verdere uitbreiding van de buffercapa-
citeit. Daarnaast investeren we in gescheiden rioleringsstelsels. Zo willen we alle afvalwater 
in Kruisem op termijn zuiveren. CD&V Kruisem voorziet een correcte ondersteuning voor de 
ontkoppeling van afval- en regenwater op privéterrein.



Recyclageparken en afvalbeleid

Het afvalbeleid van Kruisem moet alomvattend zijn.

Hierbij streven we naar een efficiënt systeem:
• Afvalophaling aan huis
• Twee complementaire recyclageparken
• Oplossingen voor het afval van onze KMO’s en landbouwbedrijven
• Afvaloplossingen bij evenementen van Kruisemse verenigingen
• Zwerfvuil vermijden en bestrijden.
• …

Voor dit alles geldt het principe van de ‘vervuiler betaalt’. Dit gebeurt door een diftar-ophaal-
systeem voor restafval, maar ook voor groenafval aan huis en dankzij een diftar-systeem op 
onze 2 recyclageparken. Verder zorgen we ervoor dat de kostprijs van je integrale afvalfactuur 
onder controle blijft en eerlijk is.

Sluikstorters worden actief opgespoord en beboet. Tegelijk willen we, samen met scholen en 
verenigingen, inzetten op zwerfvuilacties. Zo voorzien we regelmatige opruimacties met vrij-
willigers – mooimakers – in alle straten en een breed netwerk van vuilnisbakken die regelmatig 
geleegd worden.

Onze 2 recyclageparken, in Zingem en Kruishoutem, blijven onverkort open. We voorzien ope-
ningsuren die maximaal complementair zijn, zodat de Kruisemnaar op meerdere momenten 
zijn afval kwijt kan op de parken.



Energie en klimaat

De zorg voor onze planeet begint bij ons thuis, in Kruisem. We willen een vooruitstrevend en 
slim klimaat- en energiebeleid voeren. Hierbij zal ook Kruisem de burgemeestersconvenant 
onderschrijven.

Daarnaast moet het gemeentebestuur een voorbeeldfunctie vervullen:

• Energiezuinige gebouwen
• Elektrische deelauto’s en 
 fietsen voor dienst- 
 verplaatsingen
• Zonnepanelen op 
 gemeentelijke gebouwen
• Versneld vervangen van
 oude energieverslindende
 openbare verlichting door
 energiezuinige LED-lampen
• …

Het gemeentebestuur en OCMW moeten ook een adviesloket vormen, samen met partners 
zoals Fluvius en de provincie. Zo zullen ze eigenaars en (ver)bouwers bijstaan met raad en 
daad, zodat ze hun woning zo energiezuinig en comfortabel mogelijk kunnen maken.

We voorzien acties om gezinnen, maar ook KMO’s actief te begeleiden en te ondersteunen bij 
hun energiebesparende investeringen. 



7. Duurzaam besturen en besteden in Kruisem

Financieel gezond

Kruisem is een financieel gezonde gemeente. Niet alleen dankzij het gevoerde beleid van de 
voorbije jaren, maar ook dankzij de fusiebonus die de gemeente van de Vlaamse Regering 
kreeg. Hierdoor is de schuld tot 0 herleid en zijn de belangrijkste belastingen verlaagd. De 
personenbelasting bedraagt 7,5% en er zijn nu slechts 693 opcentiemen op de onroerende 
voorheffing. CD&V wil deze lage belastingdruk behouden. 

Voor de realisatie van de vele geplande investeringsprojecten willen we maximaal gebruikma-
ken van subsidies van voornamelijk de Europese, Vlaamse en provinciale overheid.

Diensten dicht bij de mensen

Tegelijk willen we een sterk en vernieuwend bestuur. Daarbij zetten we volop in op digitalise-
ring met een vernieuwde website, het gebruik van sociale media in onze communicatie met 
de inwoners, enzovoort.

Aanvragen kunnen voortaan allemaal digitaal gebeuren:
• Vergunningen
• Uitleendienst
• Zalen
• Kampen
• Opvang

Maar we willen ook een dienstverlening dichtbij de mensen.

Daarom kiezen we voor een front office op 3 locaties, verspreid over het grondgebied:
• Huise
• Zingem
• Kruishoutem

Zo krijgt de Kruisemnaar persoonlijke dienstverlening dichtbij huis, met ruime openingstijden. 
Door een verspreiding van de back office-diensten maken we maximaal gebruik van de be-
staande gebouwen en zorgen we voor een kostenefficiënt beleid. Een groot nieuw centraal 
gemeentehuis zou immers een duur prestigeproject zijn, zonder echte meerwaarde voor de 
Kruisemnaren. CD&V kiest voor dienstverlening op maat, dichtbij huis.



Communicatie, inspraak en participatie

CD&V Kruisem staat voor  een open bestuur, waarbij er echt geluisterd wordt naar de men-
sen. Politici moeten dichtbij de mensen staan. Ze moeten aanwezig zijn in het straatbeeld en 
mandatarissen moeten vaste zitdagen hebben. Daarom kozen we bewust voor een fusie van 
2 kleinere gemeentes. CD&V wil de kleinschaligheid, gezelligheid en nabijheid van een kleine 
plattelandsgemeente behouden. Tegelijk streven we ernaar om de Kruisemnaar de uitrusting 
en dienstverlening van een stad aan te bieden.

Als moderne gemeente willen we gebruikmaken van alle mogelijke communicatiemiddelen:
• Een vernieuwde website
• Sociale media (Facebook, Twitter, Instagram)
• Stadsapps

Op die manier hopen we ook de jongere Kruisemnaren 
aan te spreken. Daarnaast voorziet Kruisem digitale 
infoborden, voor nieuws over het gemeentebestuur, 
maar ook voor de promotie van verschillende activitei-
ten van verenigingen.

Samen met Unizo Kruisem willen we een aantrekkelijk maandelijks infoblad opmaken, waarin 
de Kruisemnaren het reilen en zeilen in hun gemeente op de voet kunnen volgen.
Halfweg de legislatuur worden ook inspraakavonden georganiseerd in diverse deelgemeentes, 
waarbij alle Kruisemnaren uitgenodigd worden om een stand van zaken te maken van het 
gevoerde beleid en mee te denken over wat de gemeente nog kan doen. CD&V wil een beleid 
samen met alle Kruisemnaren uittekenen en voeren!

Zijn er grote wegenwerken gepland? Dan krijgt de buurt maximale inspraak: zowel bij het ont-
werp als bij de uitvoering van de werken.

We vinden het belangrijk dat de Kruisemnaar inspraak krijgt en kan deelnemen aan het beleid.

Dat is mogelijk door de creatie van verschillende sterke adviesraden:
• Sportraad
• Cultuurraad
• Seniorenadviesraad
• Jeugdraad
• Milieuraad
• Raad voor lokale economie
• Raad voor ruimtelijke ordening (GECORO)

Met al dit omvattende programma zijn we er zeker van dat we van Kruisem een gemeente 
kunnen en zullen maken waarop je trots zal zijn. Maar dat kan enkel met jouw steun!



1  Verzele Joop 
2   Hutsebaut Kathleen 
3   Haustraete Jurgen 
4   della Faille d’Huysse Baron Bernard 
5   Depaepe Gerrit 
6   Callens Kristof 
7   Vermeulen Patrick 
8   Van Betsbrugge Kathelijne 
9   Delbaere Eveline 

10   Vermeiren Felix 
11   Vandenabeele Luc 
12   Poelman Etienne 
13   Follens Lut 
14   Cromheecke Saartje 
15   Dewaele Barbara 
16   Seys Julie 
17   De Potter Jeanne 
18   De Poortere Flip 
19   Van Lierde Sharon 
20   Polfliet Laura 
21   Nachtergaele Mariska 
22   De Coninck Achiel 
23   Bauters Sofie 
24   De Kimpe Marc 
25   Bothuyne Robrecht 

1  Van Keymolen Phaedra 
2   Verzele Joop 
3   Meulewaeter Frederik 
4   Beeckman Anja 
5   Hutsebaut Kathleen 
6   Mertens Veerle 
7   Braems Cyntia 
8   Foulon Jan 
9   Bothuyne Robrecht 
10   Couckuyt Eddy 

PROVINCIE

U kan op meerdere kandidaten 
op één lijst stemmen

V.U. Kristien Van der Meeren-Van Houtte, IJzerbergstraat 5, 9770 Kruishoutem  - Verkiezingsdrukwerk - Niet op de openbare weg gooien aub

www.kruisem.cdenv.be

www.facebook.com/cdenvkruisem

Steun Joop, Kathleen en Robrecht ook voor de 
provincieraadsverkiezingen.

Geef Kruisem een stem op elk niveau! 

KRUISEM


