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CD&V Lint – Verkiezingsprogramma 

 
De weg vooruit 
Naar een samenleving waar iedereen mee is 
 
In de laatste 10 jaar is onze samenleving sterk gewijzigd: initiatieven van mondige en geëngageerde 
burgers groeien uit tot bewegingen van betekenis. Steeds meer mensen kiezen bewust voor een 
meer haalbare combinatie tussen leven én werk, voor verbinding in de buurt én connectie met de 
andere kant van de wereld. 
Die mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en de samenleving willen we draagkracht 
en slagkracht geven.  
 
CD&V gaat resoluut voor die én-én-samenleving, die het beste bundelt van alle mensen met de 
goede wil om vooruit te gaan. Niet meer moeten kiezen tussen links of rechts, tussen twijfel of 
extremen, maar voor de weg vooruit. Meer “WIJ”, voor een sterker “IK”. Dat is de kracht van het 
centrum. 
 
De weg vooruit is kiezen voor een politiek die niet zoekt naar zondebokken maar naar oplossingen. 
Een politiek die de levenskwaliteit verbetert van iedereen, zonder onderscheid. Een politiek die meer 
dan ooit lokaal begint: 

• De weg naar zorgen voor jezelf en voor elkaar 
• Een buurt waarin je jezelf kan zijn én je buren kent 
• Veilige en leefbare wijken 
• Een warme thuis van en voor iedereen 
• Respect voor mekaar en voor de natuur 

 
 
CD&V Lint kiest ook voor een betrokken samenleving die enkel goed kan werken als zij een betrokken 
overheid heeft die mensen en ondernemingen ondersteunt doorheen hun hele bestaan en bij alle 
belangrijke gebeurtenissen en die op spaarzame en efficiënte wijze omspringt met de beschikbare 
personele en financiële middelen.  Een overheid die ook werkt op maat van mensen, ondernemingen 
en andere partners en die luistert naar mensen, hen bij het beleid betrekt maar tegelijkertijd ook een 
oproep doet om zelf voor die betrokken samenleving te gaan. 
Mensen hebben ook recht op een veilige samenleving waarin ze kunnen leven, werken, ondernemen 
en ontspannen. Een veilige omgeving maakt dat mensen zich ten volle kunnen ontplooien en is de 
basis voor de rest van de samenleving op sociaal, economisch, maatschappelijk en politiek vlak. 
Veiligheid is een houvast en geeft zekerheid. Veiligheid voor iedereen is dan ook prioritair. 
 
 
De gemeentelijke overheid kan echter niet alles. Andere overheden (Federaal, Vlaams) hebben hun 
belang en er zijn talrijke samenwerkingsverbanden noodzakelijk (politiezone, brandweer, IGEAN, …), 
maar wat op plaatselijk niveau kan worden geregeld moet zo efficiënt en effectief mogelijk gebeuren. 
CD&V wil ook samenwerken met de ons omliggende gemeenten maar zal maar in een fusie stappen 
als wordt aangetoond dat de dienstverlening voor de Lintse inwoners erop vooruitgaat. 
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1. Leefbaarheid. 
 
Ruimtelijk beleid – wonen – leefmilieu - natuur 
 
Wij hebben onze leefomgeving gekregen van de vorige generaties en we willen ze kwalitatief 
verbeterd doorgeven aan de volgende generaties. 
  
Leefmilieu en natuur 
Een goede kennis van onze leefomgeving is belangrijk om er respectvol mee om te gaan en om 
onomkeerbare milieuschade tegen te gaan. Belangrijk is dat de inwoners in veranderingen betrokken 
worden door dialoog en maatschappelijk debat. 
Vlaanderen behoort tot de dichtst bebouwde regio’s ter wereld. Open ruimte is essentieel voor 
voedselproductie en voor lokale natuurkwaliteit, maar ook voor integraal waterbeheer en voor 
ontspanning en recreatie. Groene zones met waterpartijen nabij woongebied vergroten de 
‘geluksfactor’ van mensen: heropende waterlopen, zichtbare nieuwe waterstructuren voor bv. 
overstromingsbeheersing en inplanting van open rustplekken en groenelementen. Nu de open ruimte 
verspillen legt onomkeerbaar beslag op wat overblijft voor de generaties na ons. 
 
Energie en klimaat 
We zitten in een traject naar een klimaat-neutrale samenleving tegen 2050 en de 
energiedecentralisatie zal zich doorzetten. Dat vraagt aanpassingen van iedereen. Daarom willen we 
investeringen in decentrale energie en energiebesparing aanmoedigen, maar dit moet wel 
rechtvaardig blijven. 
Wie investeert in decentrale energie verdient aanmoediging omdat hij mee de klimaatdoelstellingen 
helpt halen. Maar we willen geen samenleving waarin uiteindelijk de factuur voor subsidies of 
infrastructuur onevenredig veel afgewenteld wordt op degenen die niet de middelen hadden voor 
technische maatregelen. 
 
Wonen 
Een huis op maat in een warme, stimulerende buurt is een voorwaarde om thuis te kunnen komen. 
Ook vandaag geloven we nog sterk in de kracht van buurten. Daarom moeten we inzetten op de 
leefbaarheid en dynamiek van buurten, bijvoorbeeld door een inrichting van de publieke ruimte die 
aanzet tot ontmoetingen, door het behoud van essentiële openbare dienstverlening, door een 
kwaliteitsvolle open ruimte waar mensen op een aangename manier kunnen samenleven en propere 
lucht inademen. 
 
 
Concrete actiepunten 
 
1.1. Verantwoord  ruimtelijk beleid 
 

• Grote delen van Lint liggen in woongebied. Toch moet Lint een dorp blijven! 
• Lint mag niet volgebouwd worden met oog op leefbaarheid. Daarom zal CD&V elke vraag tot 

ontwikkeling van een perceel grondig beoordelen, rekening houdend met de mogelijke 
mobiliteitsimpact en met de onmiddellijke omgeving. 

• In de bestaande verkavelingen zijn nog vele open percelen, bij voorkeur dienen deze opgevuld 
te worden VÓÓR nieuwe verkavelingen gestart worden. 
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1.2. Woonvriendelijke gemeente 
 

• Meer aandacht voor groen, meer bomen en bloemen. 

• Evenwicht tussen private en sociale huisvesting met aandacht voor de toenemende 
gezinsverdunning. Stedenbouwkundig reglement waar al dan niet appartementen mogelijk 
zijn 

• Bevordering van energiezuinig en compact wonen 

• Stimuleren van Speelstraten en aanleg en regelmatig onderhoud van Wijkspeelpleintjes. 
• Bijkomende zitbanken 

 
1.3 Milieuvriendelijke gemeente 
 

• Beter onderhoud van het openbaar domein. 
• Stimuleren van netheid van pleinen en straten door zwerfvuil te bestrijden, voorzien van 

voldoende vuilnisbakken die regelmatig geledigd worden en het netelvrij maken van de 
bermen. 

• We stimuleren duurzaam energieverbruik, o.a. door zuinig waterverbruik en energie-audits 
• Heroverweging van de wekelijkse ophaling van restafval. 
• Helihaven: mochten er toch helikoptervluchten vergund worden door hogere instanties, dan 

kunnen deze enkel binnen strikt omlijnde voorwaarden (beperking van het aantal vluchten, 
geen weekendvluchten, geen nachtvluchten, …) 

1.4. Natuurvriendelijke gemeente   
 

• Het Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan krijgt een update en het  landschapsbeheersplan 
moet worden uitgevoerd 

• Uitbreiden van het gemeentelijke park met het reeds aangekochte, aangrenzende 
groengebied 

• Intensere samenwerking met NATUURPUNT met betrekking tot de inrichting en het beheer 
van natuurgebieden en de inrichting van de openbare ruimte. 

• Een klimaatreflex bij elk ruimtelijk project. 
• Ondersteuning van kleinere lokale initiatieven.  Hierbij denken we o.a. aan een verdere 

ondersteuning van de Vlinderweide aan Lerenveld, ondersteuning met borden van de 
jaarlijkse paddenoverzet op de fietsostrade Kontich-Lier, verantwoord maaien,  planten van 
geschikte bijenplanten. 

• Samenwerking met de omliggende gemeenten en met NATUURPUNT om de natuurzone 
tussen Hove, Lint en Boechout (Grote Boshoek - Luitersheide, Bos van Marpingen, Uilenbos) 
verder te ontwikkelen en te ontsluiten. 

• Oprichting van een “rollend fonds” met het oog op financiële ondersteuning bij aankoop van 
natuurgebieden, rekening houdend met de noden van de landbouw. 
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2. Mobiliteit en veiligheid 
 
Een efficiënte, duurzame en veilige mobiliteit is prioritair voor CD&V. 
Hierbij volgen we het STOP-principe: prioriteit eerst naar Stappen (te voet), dan Trappen (per fiets), 
vervolgens Openbaar vervoer om dan pas naar Personenwagens te gaan. 
 
Koning Fiets 
 
De fiets is hét individueel vervoermiddel van de toekomst. In het dorp, voor vrije tijdsverplaatsingen 
maar ook voor woon-werk- en woon-schoolverkeer. De opkomst van de elektrische fiets is een 
positieve evolutie die voor veel verplaatsingen een goed alternatief is voor de wagen. Fietsen creëert 
een meer solidaire samenleving. Het is voor iedereen een betaalbaar vervoermiddel dat 
ontmoetingen tussen mensen stimuleert. 
 
We voeren de investeringen in goed onderhouden, kwaliteitsvolle en conflictvrije fietsinfrastructuur 
op, zonder te raken aan de ruimte voor de voetgangers 
 
We beschermen de trage wegen die we nog hebben. Fietsen of wandelen langs deze wegen is een 
ideale manier om tot rust te komen. 
 
Bij openbare gebouwen en knooppunten van openbaar vervoer moeten steeds voldoende, veilige en 
comfortabele fietsparkings voorzien zijn. 
 
We zetten in op functionele fietsopleidingen voor kinderen. Ook andere doelgroepen die minder 
fietservaring hebben, bieden we fietscursussen op maat aan (bv. voor nieuwkomers of cursussen 
elektrisch fietsen). 
We maken van onze gemeente een fietsgemeente. Onze lokale mandatarissen geven het goede 
voorbeeld. De gemeentelijke diensten worden aangemoedigd zoveel mogelijk te fietsen. 
 
Vraag gestuurd openbaar vervoer 
 
We zetten in op een lokaal multimodaal openbaar vervoersaanbod, georganiseerd door de 
vervoersregio na overleg met diverse gebruikersgroepen. Hierbij willen we oplossingen op maat 
uitwerken voor de spreekwoordelijke ‘laatste kilometer’. De fiets (al dan niet elektrisch) moet een 
prominentere rol krijgen in het voor- en natraject. De opkomst van de elektrische fiets maakt het 
makkelijker verder afgelegen stations en haltes te bereiken. We zorgen ook voor veilige 
fietsenstallingen. 
 
Ook sociaal-inclusieve initiatieven zoals de Minder Mobielen Centrales zijn ideale aanvullende 
diensten om verplaatsingsmogelijkheden aan te bieden aan mensen met een laag inkomen en een 
beperkte mobiliteit. 
 
Veiligheid 
 
Inzetten op meer verkeersveiligheid is en blijft een absolute prioriteit. In het basis- en secundair 
onderwijs moet voldoende aandacht zijn voor verkeers- en mobiliteitseducatie. 
Deze verkeersveiligheid bevorderen we door investeringen in conflictvrije infrastructuur. 
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Concrete actiepunten 
 
2.1. Uitvoering mobiliteitsplan 
 

• Uitvoering van het mobiliteitsplan dat tijdens de vorige legislatuur tot stand is gekomen. 
• Meer ruimte en middelen voor elektrische mobiliteit. Auto- en fietsdelen faciliteren. 
• Invoeren van zones voor lang en kort parkeren.   

 
2.2. Voetgangers- en fietsvriendelijke gemeente 
 

• Resoluut de kaart van de fietsers en voetgangers trekken door een geïntegreerd fietsbeleid. 
• Het 30/50/70-principe als leidraad gebruiken. Conflictvrije kruispunten en 

fietsparkeerplaatsen voorzien. Fietsexamen op de scholen.   
• Prioriteit voor de zwakke weggebruiker (voetgangers en fietsers). Onderhouden van 

voetpaden en fietspaden.  Veilige oversteekplaatsen. Heraanleg en aanleg van voetpaden en 
fietspaden en verbetering van de zichtbaarheid. 

• Verantwoord rijgedrag afdwingen via weginfrastructuur en regelmatige controles (snelheid, 
parkeren op stoepen en fietspaden). 

 
2.3. Een veilige schoolomgeving 
 

• In de omgeving van alle Lintse scholen blijft de zone 30 gelden. 
• Er worden in samenspraak met de schoolbesturen de nodige afspraken gemaakt om de 

veiligheid van de kinderen op weg van en naar school te garanderen. Hiervoor kan eventueel 
de verkeerscirculatie worden aangepast 

 
2.4. Sensibilisatie tot trager rijden 

• Ter verhoging van de leefbaarheid van het dorpscentrum, de bevordering van de 
verkeersveiligheid en de vermindering van C02-uitstoot zal sensibilisatie tot trager rijden in 
het centrum (op de hoofdassen) worden ingevoerd en dit door middel van zogenaamde 
snelheidsgevoelige “smiley-borden” 

• In de schoolomgevingen (gemeenschapsschool De Wilg, Gemeentelijke Basisschool en vrije 
school Mater Christi)  blijft wel de zone 30, nog extra aangeduid met smiley-borden. 

 
2.5. Openbare verlichting 
 

• Vervanging van de openbare verlichting door (dimbare) LED-verlichting. 
• Ontsteken van de verlichting ook ’s nachts van oktober tot maart. 

 
2.6. Politionele veiligheid 
 

• Maximale inzet op preventief veiligheidsbeleid. 
• Aanpakken van overlast in de publieke ruimte door toepassing van gemeentelijke 

administratieve sancties. 
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3. Maatschappelijk welzijn 
 
Christendemocraten vertrekken vanuit het ‘WIJ’. In ons mensbeeld hebben individuele mensen oog 
voor hun medemens. 
 
Wij ijveren voor een maatschappij waar samenhorigheid, respect en vertrouwen heerst. Er is nood 
aan evenwicht tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, tussen rechten en plichten. Er is nood aan 
waardering voor mensen die zich engageren, respect tonen voor de anderen en voor de spelregels 
van de samenleving. 
Alle mensen hebben een gemeenschap nodig waarin ze zich kunnen ontplooien, die hen beschermt 
als het moeilijk gaat, waarin men voor elkaar zorgt. 
 

De bevolking van vandaag is niet meer de bevolking van een halve eeuw geleden.  We zien hier twee 
belangrijke evoluties: 

• medische vooruitgang en toegenomen welvaart leiden tot een hogere levensverwachting 
• gezinnen worden steeds kleiner. 

Dit is een grote uitdaging voor onze sociale bescherming. 
 

Onze wetgeving is vandaag nog te sterk afgestemd op het ‘klassieke gezin’ zoals dat de standaard was 
in het midden van de vorige eeuw, terwijl wij nu andere gezinsvormen aanvaarden. 
Deze gewijzigde maatschappelijke context vereist dat we andere keuzes maken om alle mensen te 
kunnen steunen die ervoor kiezen om zorg te dragen voor een ander op een duurzame basis. 

 
Concrete actiepunten 
 
3.1. Armoedebestrijding en-preventie 
 

• Ondersteuning voor inwoners die het moeilijk hebben: sociaal restaurant, eindejaarscheque, 
extra tegemoetkoming bij zware medische kosten, vakantieparticipatie, tegemoetkoming voor 
energieaansluitingen, sociaal pedagogische toelage,… 

• Een menswaardig bestaan voor iedere Lintenaar.  Betrachting moet zijn dat niemand onder de 
armoedegrens terecht komt, maar hiervoor moeten wel zonder onderscheid alle inkomsten in 
aanmerking genomen worden 

• Bevordering van preventieve en geestelijke gezondheidszorg. 
• Toeleiding van leefloontrekkers en werklozen naar het regulier arbeidscircuit via tijdelijke 

werkervaring. Afsluiten van overeenkomsten met oog op sociale tewerkstelling en 
tewerkstelling in de sociale economie. 

• Opsporen van mensen die het écht moeilijk hebben maar er niet voor uitkomen en hen 
begeleiden met de stap naar de sociale diensten 

 
3.2. Een seniorenvriendelijke gemeente 
 

• Zorg voor ouderen door zo lang mogelijk thuiszorg door aangepaste diensten aan te bieden.  
Zonodig versterking van die thuiszorg. 

• Strijd tegen vereenzaming met verdere uitbouw van het Dienstencentrum als 
ontmoetingsplaats. 

• Uitbouwen van de boodschappendienst. 
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• Een menswaardige en betaalbare opvang in het Lints Woonzorgcentrum Zonnestraal. De 
dagprijs kan nooit hoger liggen dan de gemiddelde dagprijs in de WZC van de gemeenten 
Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich en Mortsel. 

• Voldoende medewerkers in het  Woonzorgcentrum Zonnestraal  die permanente vorming 
krijgen om een mensgerichte verzorging van de bewoners te verzekeren 

• Voldoende mogelijkheid geven aan het personeel van het Woonzorgcentrum Zonnestraal  om 
te zorgen voor een waardige oude dag.  Dit kan zich vertalen in meer tijd en aandacht voor de 
bewoners of het terug invoeren van een eigen keuken die snel kan inspelen op de lokale 
omstandigheden. 

• Verdere ondersteuning door de gemeente van de dagopvang voor ouderen. Dat wordt 
georganiseerd door Familiehulp in het dagopvangcentrum “NOAH”, gelegen naast het 
Woonzorgcentrum Zonnestraal. 

 
3.3. Kind- en gezinsvriendelijke gemeente 
 

• Voorzien van voldoende en betaalbare kinderopvangplaatsen en voor- en naschoolse opvang. 
Kinderoppasdienst. Kinderopvang voor zieke kinderen. 

• Oprichting van een cel voor gezins-, relatie- en opvoedingsondersteuning. 
• Bij beleidsmaatregelen stelselmatig een gezinstoets uitvoeren, met raming van de weerslag 

van de beleidsmaatregel op de gezinnen, ongeacht hoe deze zijn samengesteld. 
 
3.4. Sociaal weefsel 
 

• Sociaal weefsel ondersteunen met het oog op verbondenheid tussen mensen. 
• Solidair zijn en blijven met de wereld door financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking 
 

3.5. Vrijwilligersvriendelijke gemeente 
 

• Aanpassen van het Charter voor de vrijwilliger. 
• Ondersteuning van vrijwilligers door vergoeding van de gemaakte kosten. 
• Ondersteuning van vrijwilligers in de adviesraden door aanbieden van vorming. 
• Stimuleren van bestaand vrijwilligerswerk in de zorgsector en in de sociale sector, de cultuur-, 

sport-, en jeugdsector. 
• Speciale aandacht voor mantelzorg. 

 
3.6. Personen met een handicap 
 

• Inzetten op begeleiding, zowel psychosociaal als juridisch met oog op het bekomen van de 
wettelijk voorziene steun. 

 
 
 



CD&V LINT VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 - CDV LINT VERKIEZINGSPRIOGRAMMA 2018 – CD&V LINT VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 

8 

4. Cultuur - sport - jeugd 
 
Cultuur is het cement van een samenleving. Cultuur in Vlaanderen wordt niet alleen gemaakt en 
verspreid door professionele kunstenaars, maar ook door het middenveld, met de inzet van 
honderden vrijwilligers: ons rijk verenigingsleven, ons cultureel erfgoed, de amateurkunsten. 
 
We zetten ons in voor cultuurparticipatie: spreiding van het aanbod, toegankelijkheid, lage drempels, 
kansen voor actieve of passieve cultuurbeleving voor iedereen. 
 
Sociaal-culturele verenigingen zijn plekken bij uitstek waar mensen elkaar ontmoeten en op een 
zinvolle manier tijd met elkaar doorbrengen. Sociaal-cultureel volwassenenwerk lokt mensen naar 
buiten, zet ze in beweging, vormt ze en spoort ze aan tot actie. Zo verruimt men zijn blik op de 
wereld. 
 
Concrete actiepunten 
 
4.1. Gemeentelijke voorzieningen 
 

• Vervangingsnieuwbouw en uitbreiding van het Lindenhof met cafetaria midden in de 
gemeente en in de groene parkzone en daardoor realisatie van nog meer bijkomende 
infrastructuur voor indoorsporten (2 à 3 bijkomende polyvalente zalen). 

• Renovatie van de villa van het Meihof en deze een culturele bestemming geven 
• Evaluatie van de verhuring van de culturele- en sportaccommodatie. 

 
4.2. Kunst- en cultuurvriendelijke gemeente 
 

• Passende ondersteuning van de werking en herwaardering van de noden van het middenveld 
en de socio-culturele en socio-economische verenigingen. 

• Versterking van het sociaal weefsel door ondersteuning van buurtevenementen en feesten. 
• Aanmoediging van beeldende kunsten door organisatie van een driejaarlijkse 

(openlucht)tentoonstelling. 
• Aandacht voor het behoud van het historisch patrimonium. 
• Wijzigen van de maatschappelijke rol van de bibliotheek: van louter een uitleenfabriek naar 

een ontmoetings- en belevingsplek, met daarin een plaats voor moderne media en 
technieken. 

 
4.3. Bewegings- en sportvriendelijke gemeente. 
 

• Aanzetten tot bewegen, bv. door trage wegen of plaatsing van openlucht fitnesstoestellen of 
voorzien van een Finse piste. 

• Nadruk op sport voor allen. 
• Passende ondersteuning van de werking van de sportverenigingen, ook voor kleinere 

indoorsportverenigingen. 
• Speciale aandacht aan sport voor senioren. 

 
4.4. Jeugd- en kindvriendelijke gemeente 
 

• Kinderen en jongeren nauwer actief bij het (jeugd)beleid betrekken, onder meer via de 
Jeugdraad. 
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• Specifieke voorzieningen treffen waar jeugd elkaar kan ontmoeten en kan ontspannen 
(voldoende ruimte om te spelen en te chillen, ontmoetingsplekken in bibliotheek, speelstraten, 
ondersteuning jeugdverenigingen, dag van de jeugd, sport- en speelweken) 

• Aandacht voor kwetsbare jongeren en ontwikkelen van een aanbod voor deze groep 
• Ontwikkelen van een aanbod voor de niet-georganiseerde jeugd via de jeugdraad. 
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5. Onderwijs 
 
Onderwijs is cruciaal voor een samenleving. Onderwijs geeft kinderen en jongeren de sterke vorming 
die ze nodig hebben en bereidt hen voor om hun plaats in te nemen in de samenleving. Het zijn de 
kinderen en jongeren van vandaag die onze samenleving morgen vorm zullen geven. Investeren in 
onderwijs is investeren in de toekomst. Elk kind en elke jongere telt voor ons. Door aangepast 
onderwijs moet elk kind, elke mens, elk met zijn eigen talenten en capaciteiten, de kansen en 
mogelijkheden krijgen om zijn of haar weg in de maatschappij te vinden. 
 
We vertrekken steeds vanuit een basishouding van vertrouwen in mensen en organisaties die 
verantwoordelijkheid opnemen, die autonoom beslissen hoe ze onderwijs organiseren en aanbieden. 
We willen scholen, bestuurders, directies, leerkrachten, ouders, kinderen en lerende volwassenen 
ondersteunen en versterken om nog beter te kunnen omgaan met een onderwijs en een samenleving 
in beweging. We kiezen niet voor een sturende en betuttelende overheid, maar voor vertrouwen in 
onderwijsmensen en onderwijsinstellingen en voor respect voor hun autonomie en pedagogische 
vrijheid. 
 
Concrete actiepunten 
 

• Ondersteuning van alle Lintse scholen 
• Stimulering van de samenwerking tussen scholen. 
• Stimuleren van samenwerking van de ouderverenigingen en oudercomités van de 

basisscholen. 
• Ondersteuning - als inrichtende macht – van de werking van de gemeentelijke basisschool, 

ondermeer door hedendaags didactisch materiaal. 
• Veilige schoolomgevingen en veilig woon-schoolverkeer. 
• Aandacht voor tussendoortjes op school en stimuli uitwerken voor kinderen om meer fruit, 

groenten en zuivelproducten te eten. 
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6. Ondernemen - land- en tuinbouw - werk 
 
Ondernemen 
 
Iedereen heeft en verdient een plaats binnen het economisch bestel. Iedereen heeft recht op de 
voldoening om dagelijks bezig te kunnen zijn met iets wat je graag doet of waar je handig in bent en 
om zo een inkomen te verdienen waarmee je in je levensonderhoud kan voorzien. 
  
Wat geldt voor personen, geldt ook voor ondernemingen. Of het nu gaat om zelfstandigen, KMO’s, 
grote ondernemingen of landbouwers, ondernemingen zijn er om een idee om te zetten in een 
product of een dienst waarvan iedereen kan profiteren door het aan te kopen of te gebruiken. 
Ondernemers leggen mee de basis voor onze welvaart en dus ook voor ons welzijn.  Ze verdienen 
hiervoor dus ook de nodige ondersteuning. 
 
Werk 
 
Werk is voor veel mensen de belangrijkste bron van inkomsten. Werk helpt armoede tegen te gaan. 
Het belang van werk overstijgt echter het louter financiële. Werk zorgt voor regelmaat en structuur in 
de dagindeling. Werk zorgt voor sociale contacten. Een belangrijk deel van je kennissenkring maak je 
op de werkvloer. Werk verschaft mensen een identiteit. Werk verbindt mensen en zorgt voor 
integratie in de maatschappij. Werk laat mensen toe hun talenten en competenties te ontwikkelen en 
te tonen. Zo is het ook een hefboom tot zelfontplooiing en in veel gevallen ook gewoon een bron van 
geluk. 
 
Concrete actiepunten 
 
6.1. Ondernemingsvriendelijke gemeente 
 

• Toepassen van het Charter “bedrijfsvriendelijke gemeente” 
• Bekendmaken van het gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers. 
• Leefbare ondernemingen en KMO’s aantrekken op de beschikbare industrie- en KMO-zones. 
• Startpremies voor zelfstandigen. 

 
6.2. Landbouwvriendelijke gemeente 
 

• Rechtszekerheid voor land- en tuinbouwbedrijven in vergunningverlening en plannen 
• Ondersteunen van land- en tuinbouwbedrijven die hun activiteiten (willen) verbreden. 

  
6.3. Werknemersvriendelijke gemeente 
 

• Werknemersvriendelijke gemeente. Alle plaatselijke ondernemers ondersteunen met 
bijzondere aandacht voor de zelfstandige winkels in het centrum van de gemeente. 

• Werkkansen voor kwetsbare werkzoekenden. Tijdelijke werkervaring. Kwetsbare jongeren 
opvolgen. Lokale werkwinkel. 
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7. Efficiënt en effectief bestuur 
 
Algemeen bestuur, communicatie en belastingen 
 
Een sterke gemeentelijke overheid heeft voldoende financiële middelen nodig om een goede 
dienstverlening te kunnen aanbieden: scholen, wegeninfrastructuur, politiediensten... 
Voor de legitimiteit van het belastingsysteem is het essentieel dat de opbrengsten goed besteed 
worden. Belastingen zijn geen doel op zich maar er kan nu eenmaal geen duurzaam beleid zijn zonder 
duurzame financiering. 
Tegelijk leggen we nadruk op een efficiënte en effectieve gemeentelijke overheid. Iedere euro 
belastingsgeld moet optimaal besteed worden. Als we hetzelfde doel kunnen realiseren door minder 
beslag te leggen op de economie, moeten we dat ook doen. 
 
 
Concrete actiepunten 
 
7.1. Integratie  gemeente-OCMW 
 

• Als gevolg van de integratie van gemeente en OCMW een doorgedreven intergemeentelijke 
samenwerking op punt stellen. 

 
7.2. Personeelsbeleid 
 

• Het aantal personeelsleden kan niet verder stijgen en de personeelsformatie wordt 
geplafonneerd. 

• Aandacht voor een rechtvaardig verloningsbeleid. Niet alleen voor de top, maar voor alle 
personeelsleden. 

 
7.3. Inkomsten en Belastingen 
 

• Handhaving van het structureel financieel evenwicht op lange termijn. 
• De belastingstarieven zullen niet worden verhoogd. 
• Maximaal gebruik van federale en Vlaamse subsidies. 

 
7.4. Verenigings- en middenveldvriendelijke gemeente 
 

• Het middenveld zal maximaal worden betrokken bij de voorbereiding, de totstandkoming en 
de uitvoering van beleidsbeslissingen. 

• Herwaardering en ondersteuning commissies, (advies)raden en het verenigingsleven. 

7.5. Communicatie 
 

• Jaarlijks contact- en infomoment voor elke inwoner van Lint (wijkvergaderingen) 
• Actief betrekken van de bevolking bij ruimtelijke planning en openbare werken. 
• Digitalisering van de communicatie zonder afbouw van Lintfo 
• Verslagen van gemeentelijke raden op de website, die up-to-date gehouden wordt. 


