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BOUTERSEM IS UW THUIS. 
BOUTERSEM IS BUITENGEWOON. 
Laten we samen aan morgen bouwen

Beste dorpsgenoot,

In 2006 luidde onze verkiezingsslogan “Toekomst voor iedereen!”. In onze realisatiebrochure heeft u een 
overzicht kunnen vinden van al uw en onze realisaties. U heeft onze verwezenlijkingen kunnen aftoetsen 
met ons verkiezingsprogramma van toen. We willen hiermee eerlijk en transparant zijn. 

Vandaag delen we graag onze visie met u. We wensen immers, samen met u, verder te bouwen aan onze 
toekomst en die van onze kinderen. We willen dit doen met een hart voor Boutersem. Een gemeente 
bouw je niet alleen. Het is een evolutief en gradueel proces waar je rekening dient te houden met ieders 
noden en nieuwe dromen. Wat hierna volgt is dan ook een uitnodiging om samen te werken.

De keuze die u vandaag voorligt is belangrijk. U zal kiezen voor een verderzetting van een sterk beleid 
met een hart voor iedereen of voor iets anders. In het actueel verkiezingsdiscours valt het op dat er soms 
grote woorden worden gebruikt, soms angst wordt gezaaid. Er gaat meer aandacht naar het individuele 
belang, de individuele vrijheid en blijheid. Angst zaaien of de moed laten zakken, daar zit niemand op te 
wachten. Verdeeldheid en isolement zijn niet de oplossing. Samen bereiken we meer dan alleen. 

Met een sterke ploeg durven we uw vertrouwen te vragen. We hebben goed en hard gewerkt. Samen 
met u realiseerden we de afgelopen jaren kleine en grote projecten. Dat willen we graag opnieuw doen. 
Samen met u, met een hart voor Boutersem. We wensen immers trotse inwoners, fier op hun en onze 
buitengewone gemeente.

Sarah Boon 
Uw lijsttrekker
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 BOUTERSEM IS EEN MOOIE, GROENE EN  
 VERKEERSVEILIGE PLATTELANDSGEMEENTE
Boutersem is een mooie, groene plattelandsgemeente. Dit willen 
we graag zo houden. We koesteren onze natuur en ons erfgoed. 
Landbouwers zijn er thuis. Trage wegen en fietspaden brengen ons 
veilig naar school, de bibliotheek en onze recreatiezones. Bus en 
trein zijn een ideaal vervoermiddel om ons efficiënt en snel naar 
verdere bestemmingen te brengen, ook in het weekend en ’s nachts. 
Verkeersveiligheid staat hoog op onze agenda. Wonen doen we 
in groene en nette buurten waar het goed is om samen te leven. 
Boutersem is onze thuis. We zijn er trots op en dragen het uit.

MOBILITEIT OP ONZE MAAT.  
IEDEREEN FIETST EN WANDELT, VEILIG OP WEG.

Doelstellingen

sp.a ijvert voor een ambitieuze en duurzame mobiliteit, op maat van onze inwoners. Wij volgen 
het STOP-principe: eerst stappen, dan trappen (met de fiets), dan openbaar vervoer en dan 
pas de personenwagen. Met nieuwe, aangename, wandelvriendelijke omgevingen creëren we 
ontmoetingsplaatsen voor mensen. Voor korte verplaatsingen blijft de fiets het duurzaamste 
vervoermiddel. We bouwen dan ook een beleid uit dat de rol van de fiets herwaardeert.

Acties

1. Aandacht voor fietsers en wandelaars

 ❥ Versterken van de aandacht voor de zwakke 
weggebruikers, verder openstellen van alle 
zinvolle trage wegen voor wandelaars en 
fietsers.

 ❥ Uitbreiden van de bestaande 
fietsvoorzieningen en verder investeren in 
het ontplooien van een fietsnetwerk dat 
samenhangend, direct, aantrekkelijk, veilig en 
comfortabel is.

 ❥ De Leuvensesteenweg zal over het gehele 
grondgebied fietspaden krijgen; dit dossier 
werd reeds opgestart en zal uitgevoerd worden.

 ❥ De Malendriesstraat zal in synergie met de 
geplande Aquafin-werken een fietspad krijgen 
van aan de grens van Lubbeek tot aan de 
Boerenzaal (Kerkstraat).

 ❥ Aanpakken van bepaalde niet-gerealiseerde 
tussenverbindingen in ons fietswegennet, zoals 
bv. op de Koutemstraat en de Torenhofstraat 
langs beide kanten van de brug.

 ❥ Op het ruilverkavelingsplan Willebringen staan 
volgende straten als ‘aan te leggen als fietspad’: 
Willebringsestraat, Meldertsestraat richting 
Meldert, Torenhofstraat.

 ❥ Aandacht voor personen met een 

beperking. Bijzondere aandacht voor 
blinden en slechtzienden bij de belangrijkste 
oversteekplaatsen en verkeersassen.

 ❥ sp.a wenst het aantal veegacties met de 
aangekochte veegborstels substantieel te 
verhogen. 

2. Prioriteit voor schoolgaande jeugd

 ❥ Prioritair verder uitvoeren van maatregelen 
voor veiligheid in de buurt van onze scholen.

 ❥ Ingevolge de uitvoering van het 
ruilverkavelingsplan te Willebringen zullen 
enkele functionele fietspaden worden 
gerealiseerd, dit onder meer voor de jongeren 
die naar school gaan in Meldert.

3. Mobiliteit op onze maat

 ❥ Garanderen van een basismobiliteit, in 
het bijzonder voor specifieke doelgroepen 
(jongeren, senioren, …).

 ❥ De nachtbussen blijven behouden, hetzelfde 
geldt voor het nachtelijk vervoer bij de 
eindejaarscampagne.

 ❥ Aandringen bij De Lijn om een uitbreiding 
van dienstverlening te bekomen in de 
deelgemeenten Willebringen, Neervelp en 
Kerkom.

 ❥ Behoud en versterken van de treinverbindingen 
vanuit het station te Vertrijk (bv. in het 
weekend), combinatie met een busverbinding 
dient opnieuw op de agenda geplaatst te 
worden.

 ❥ Centraal meldpunt bij de gemeentelijke 
diensten voor zorgen inzake mobiliteit.

4. Veilig op weg

 ❥ Aanvullende verkeersremmende maatregelen 
om de snelheid in de dorpskernen aan banden 
te leggen, bv. aanbrengen van verplaatsbare 
bloembakken, alsook sensibilisatieacties, 
organisatie van cursussen rijvaardigheid, herstel 
riooldeksels op de voetpaden en veiligere 
rioolslikkers voor fietsers langs de weg. 

 ❥ Uitbreiden van de vaste elektronische 
snelheidsindicatoren “u rijdt…”.

 ❥ Opmaak van een globaal verkeersveiligheids-
plan met aanduiding van verschillende 
snelheidszone’s (30, 50 en 70 km per uur).

Janssens
Gunther 21
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Veilig het huis uit.

Doelstellingen 

Ieder moet zich veilig kunnen voelen op de plek waar zij of hij leeft, woont, school loopt of werkt. Wie 
het voor iedereen verpest, pakken we zonder schroom aan.

Acties

 ❥ sp.a wenst meer wijkagenten op straat, te voet 
of met de fiets; de aanspreekbaarheid verhogen.

 ❥ Vereenvoudigen van contact tussen burger en 
politie via moderne communicatiemiddelen.

 ❥ Sociaal onaanvaardbaar gedrag tegengaan door 
preventieve en repressieve maatregelen.

 ❥ Bijplaatsen bewakingscamera’s als belangrijk 

middel voor de strijd tegen overlast en 
vandalisme.

 ❥ Organiseren van buurtbemiddeling via de 
provincie Vlaams-Brabant.

 ❥ Een tandje bijsteken inzake diefstalpreventie en 
–aanpak, versterken van sociale controle.

 ❥ Preventie van druggebruik.

EEN GROENE EN DUURZAME OMGEVING, NATUUR IS EEN BASISRECHT, 
NETTE GOED ONDERHOUDEN BUURTEN.

Doelstellingen 

Van de natuur kunnen genieten is een basisrecht. Daarom creëren we een groene buurt, waar 
het aangenaam is om te wonen en die een antwoord biedt op moderne uitdagingen zoals de 
klimaatverandering of de uitputting van grondstoffen. Een nette straat geeft ons een geborgen gevoel en 
meer zin om buiten te komen. Daarom vindt sp.a dat onze leefomgeving de straat of buurt waarin we 
leven goed onderhouden en proper moet zijn. We kunnen daar allemaal ons steentje toe bijdragen.

Acties

1. Natuur is een basisrecht

 ❥ Ondersteunen van de aankooppolitiek van 
Natuurpunt, verdere ontplooiing van de 
Snoekengracht. Uitbouw van het gebied van 
de Kleine Vondelbeek tot de groene long van 
Boutersem.

 ❥ Nagaan welke publieke gronden in beheer 
kunnen worden gegeven aan Natuurpunt.

 ❥ Lichtvervuiling aanpakken door lichtarmaturen 
te vervangen door LED verlichting.

 ❥ Landbouwers verder stimuleren om 
beheersovereenkomsten af te sluiten met de 
VLM inzake erosiebestrijding.

 ❥ Stapsgewijze implementatie van ruilverkaveling 
Willebringen, milieu, landbouw en natuur gaan 
hand in hand.

 ❥ Aandacht voor kleine landschapselementen 
om de landschappelijke kwaliteiten te 
verhogen, kleine acties en maatregelen die 
natuur dichter bij de mensen kunnen brengen, 
natuur mag op bepaalde plaatsen ook wild zijn, 
de economische waarde van natuur tonen.

 ❥ Aandacht besteden aan een goed 
natuurnetwerk om de biodiversiteit in de 
gemeente te waarborgen.

2. Een groene en duurzame omgeving

 ❥ Eigenheid en landelijk karakter van onze 
gemeente bewaren.

 ❥ Investeren in waterzuivering: stelselmatige 
ontdubbeling bij aanleg nieuwe wegen en 
kleinschalige waterzuiveringsinstallaties.

 ❥ Realisatie van het KWZI Willebringen waardoor 
het huisvuilwater van Willebringen gezuiverd 
kan worden.

 ❥ Bij de realisatie van nieuwe woonwijken hebben 
we bijzondere aandacht voor een groen en 
duurzaam karakter, aandacht voor de nodige 
speelruimte.

 ❥ Voorkeur geven aan inheemse beplantingen.

 ❥ Verhogen van energie-efficiëntie van de 
openbare gebouwen, bv. nagaan of we 
zonnepanelen kunnen plaatsen op het dak 
van het cultureel centrum, een veralgemeend 
gebruik van spaarlampen voor de verlichting 
van openbare gebouwen.

 ❥ Verderzetten sensibilisatie i.v.m. passieve/
energiezuinige woningen, duurzaam bouwen.

 ❥ Krachtdadig aanpakken van zwerfvuil, 
sluikstorten en ‘vuurtje stook’. 

 ❥ Braakliggende gronden moeten verdwijnen uit 
het straatbeeld en een bestemming krijgen.

3. Nette en goed onderhouden buurten

 ❥ Zorg dragen voor de stoep en de buurt; 
waar nodig voetpaden herstellen, inventaris 
opmaken van alle pijnpunten, consequent 
opvolgen van meldingen van inwoners.

 ❥ Aanmoedigen van verenigingen en inwoners 
om deel te nemen aan opruimacties. 

 ❥ Aanmoedigingssysteem ontwikkelen 
waar bij inwoners worden aangezet om 
verantwoordelijkheid op te nemen in hun 
buurt, bv. onderhoud van perkjes,… 

4. Afvalbeheer

 ❥ Doorzetten van het principe “de vervuiler 
betaalt”. De gebruiker neemt individueel 
verantwoordelijkheid op inzake zijn 
afvalproductie, de tussenkomst van de 
gemeenschap moet beperkt blijven. De nadruk 
ligt op afval vermijden. 

 ❥ Het beheer van het containerpark herevalueren, 
onderzoek om over te schakelen naar een 
tarifering op basis van gewicht i.p.v. volume 
gezien de verwerkingskost ook gebaseerd is 
op gewicht, onderzoek naar samenwerking 
met andere gemeenten (Lubbeek/Bierbeek/
Hoegaarden) om de hoge vaste uitbatingkost 
aan te pakken. Behoud van het diftarsysteem 
bij huishoudelijk en gft-afval.

Smets
Mia 3
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BETAALBAAR SAMEN WONEN. 
EEN LEEFBARE OPENBARE LEEFRUIMTE. 

Doelstellingen 

Een dak boven je hoofd biedt de beste sociale bescherming. Daar willen we dan ook verder werk van 
maken. We kiezen voor een groene, leefbare openbare ruimte. We gaan bewust om met onze schaarse 
energie. Energie moet betaalbaar blijven.

1. Samen wonen, betaalbaar wonen

 ❥ Verhogen van het sociaal woonaanbod. sp.a 
wenst in de volgende legislatuur minstens 
25 à 30 bijkomende sociale wooneenheden 
te realiseren. Boutersem moet 70 sociale 
huurwoningen realiseren tegen 2020. 

 ❥ We zetten ook in op het verbeteren van de 
woonkwaliteit.

 ❥ Blijvende aandacht voor wooninformatie en 
verdere initiatieven i.k.v. de intergemeentelijke 
samenwerking inzake wonen.

 ❥ Uitvoering van het sociaal woonproject 
“Rijkswachtkazerne”, publieke gronden 
maximaal inzetten voor sociale en bescheiden 
woonaanbod.

 ❥ Bestrijden van verkrotting en leegstand, zo 
moedigen we eigenaren aan om hun woning te 
verbeteren.

 ❥ Aanmoedigen van het zorgwonen (bv. 
kangoeroewoningen).

2. Een groene, leefbare openbare ruimte

 ❥ Ruimtelijk gemeentelijk structuurplan 
gebruiken als basisplan voor alle 
beleidsbeslissingen inzake ruimtelijke ordening. 
Beschermen van de open ruimte. Leefbaar 
inrichten van de bebouwde ruimte.

 ❥ Afwerken van het opgestarte Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (RUP) “woondichtheden” 
teneinde de leefbaarheid van onze 
plattelandsgemeente te vrijwaren.

 ❥ Afwerken van het RUP Masterplan 
Kerkomsesteenweg. Daardoor komt er achter 
de nieuwe sporthal een bijkomende zone voor 
sport en recreatie.

 ❥ Duurzame inbreiding van de bestaande 
woonzones. Daarbij dient voldoende aandacht 
te worden gegeven aan groen, kinderen en 
leefbaarheid. Inperken van bebouwing buiten 
de woonkernen. 

 ❥ Opnemen van milieucriteria bij openbare 
aanbestedingen (bv. voorkeur geven aan 
inheemse beplantingen).

 ❥ Belasting op braakliggende terreinen die 
overlast creëren voor de gemeenschap of die 
een onverzorgd straatbeeld geven, op deze 
wijze ontmoedigen we ook grondspeculatie.

3. Schaarse en betaalbare energie

 ❥ Initiatieven inzake samenaankoop voor 
electriciteit, stookolie en gas aanmoedigen.

 ❥ Inwoners stimuleren om zuinig om te springen 
met energie (energiesnoeiers e.a.).

RESPECTVOLLE BEGRAAFPLAATSEN. 

Doelstellingen

Begraafplaatsen zijn een plaats van rust, bezinning en ontmoeting. We engageren ons voor zeer goed 
onderhouden begraafplaatsen, we durven na te denken over de toekomst van onze begraafplaatsen.

Acties

Semlali
Yassine 4

Acties

 ❥ Goed onderhouden kerkhoven zijn een 
prioriteit, als respect voor de overledenen en 
hun nabestaanden.

 ❥ Uitkijken naar de inplanting een nieuwe 
begraafplaats of een uitbreiding van de 
bestaande begraafplaats te Butsel.

 ❥ Sereen debat inzake de gesloten kerkhoven 
teneinde deze om te vormen tot parkgebied 
met behoud van de monumentale graven.

 ❥ Mee toezien op de realisatie en werking van 
het crematorium “Hofheide” te Holsbeek in het 
kader van de intergemeentelijke samenwerking.

 ❥ Kerkhofplan om de rust en landschappelijke 
kwaliteit te verhogen.
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BOUTERSEM IS EEN PLATTELANDSGEMEENTE, HOUDEN ZO.

Acties

TONEN DAT BOUTERSEM BUITENGEWOON IS, ERFGOED EREN.

Doelstellingen

Boutersem is buitengewoon en heeft vele troeven. We mogen er terecht fier op zijn. We tonen dan 
ook graag haar kwaliteiten aan onze inwoners en aan bezoekers. Stapsgewijs renoveren en eren we ons 
erfgoed. We zetten het in voor onze gemeenschap.

Acties

 ❥ Verderwerken aan een diervriendelijk Boutersem.

 ❥ Mee bouwen aan een samenleving waarin dieren steeds respectvol worden behandeld.

 ❥ Voortrekkersrol inzake dierenwelzijn verderzetten in Vlaams-Brabant.

Debontridder
Greta 5 ❥ De gemeente steunt waar mogelijk 

landbouwers en loonwerkers aangezien ze 
het steeds moeilijker hebben om een leefbaar 
bedrijf in stand te houden. 

 ❥ Inspraak en overleg met landbouwers inzake 
openbare werken en verkeersremmende 
maatregelen.

 ❥ Onderhoud van de landbouwwegen, continu 
herstellen van de wegen met aandacht voor de 
duurzaamheid van onze investeringen.

 ❥ Onderhoud en maaien van bermen uitbesteden 
i.p.v. in eigen beheer uit te voeren zodat alles 
op een gesystematiseerde en versnelde wijze 
kan gebeuren. Zo komt er ruimte voor andere 
taken.

 ❥ Onderzoek naar het uitbesteden van 

sneeuwruimen en zoutstrooien. Efficiëntie 
verhogen.

 ❥ Aandacht voor afhangende takken om schade 
aan machines zo veel als mogelijk te vermijden.

 ❥ Informeren van inwoners over de 
landbouwactiviteiten en de zorgen van 
landbouwers, een dialoog tot stand brengen 
waardoor de belangen van inwoners en 
landbouwers beter op elkaar kunnen worden 
afgestemd.

 ❥ Update van erosiebestrijdingsplan 
en stimuleren afsluiten 
erosiebeheersovereenkomsten met de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM).

 ❥ Aandacht voor sluikstorten, informatie en 
sensibiliseren naast repressieve maatregelen.

1. Boutersem tonen, Boutersem proeven

 ❥ Fier tonen en uitdragen van de recreatieve en 
toeristische kwaliteiten van onze gemeente.

 ❥ Met een “peter- en meterschap” formule 
houden we onze nieuwe en bewegwijzerde 
wandelwegen in stand.

 ❥ De bestaande bewegwijzerde wandelingen 
verbinden met wandelingen in andere 
gemeenten. We brengen wandellussen aan.

 ❥ Naast wandelroutes, tekenen we ook 
enkele fietsroutes uit. We realiseren een 
moutainbikeparcours.

 ❥ Het label van “Straffe Streek Gemeente” 
behouden, gebruik van streekproducten 
aanmoedigen.

 ❥ Uitwerken van dagarrangementen 
of toeristische uitstappen i.s.m. de 
buurgemeenten ter promotie van onze 
gemeente en het Hageland.

 ❥ Nagaan of een verzustering met een andere 
gemeente mogelijk is. 
 
 

2. Ons erfgoed eren en inzetten voor onze 
gemeenschap

 ❥ Stapsgewijs uitvoeren van het beheersplan 
voor het domein van Kwabeek: het 
autoluw maken van het domein, daarnaast 
worden de toegangsweg, de parking 
en de toegangspoorten aangepakt. De 
bomenpopulatie wordt bijkomend leven 
ingeblazen. 

 ❥ We investeren in ons lokaal erfgoed ten dienste 
van onze gemeenschap. De archeologische 
site van Butsel wordt toegankelijk. Er wordt 
een restauratiedossier “kasteel van Kwabeek” 
opgestart. 

 ❥ Een serene en ernstige dialoog inzake de 
herbestemming van kerken en pastorieën. 
Restauratie kan enkel mits een duidelijke 
toekomstvisie, echte inspraak en een 
bestemming in het belang van onze lokale 
gemeenschap. Eigen middelen van de 
kerkfabrieken dienen aangewend te worden.

 ❥ Dialoog inzake herbestemmen van kerken 
en pastorieën en een toekomstvisie over ons 
religieus erfgoed.

ZORG VOOR DIEREN.

Acties
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 BOUTERSEM IS EEN JEUGDGEMEENTE 
 NU EN VOOR ALTIJD
Boutersem is een jeugdgemeente! Een gemeente voor en door 
jongeren. Laat ons, samen met jongeren, verder bouwen aan 
een uitmuntend en geïntegreerd jeugdbeleid. Betaalbaar wonen 
voor jongeren in eigen streek. Jonge gezinnen ademruimte geven. 
Kwalitatieve kinderopvang voor alle gezinnen. Aandacht voor drie 
sterke basisscholen.

1. Blijvende aandacht voor speel- en 
ontmoetingsruimte voor kinderen en 
jongeren

 ❥ Er werd de afgelopen jaren fors geïnvesteerd 
in jeugdruimte (speelpleinen, de nieuwe 
jeugdlokalen, er werd een infrastructuurfonds 
opgericht met aandacht voor brandveiligheid, 
het sportveld van het jeugdhuis werd 
aangepakt). We wensen deze inspanningen 
onverminderd verder te zetten. 

 ❥ Blijvende aandacht voor het onderhoud van 
bestaande speelterreinen.

 ❥ Nieuwe speelpleintjes in nieuwe wijken en 
woonzones.

 ❥ sp.a wenst dat de toegezegde steun voor de 
nieuwbouw van de Chiro gerealiseerd wordt.

 ❥ Behoud van de speelstraten, waar nodig dient 
het reglement bijgestuurd te worden.

 ❥ Extra ontmoetingsruimte voor jongeren op de 

sportsite aan de Kerkomsesteenweg.

 ❥ Gebruikscharter voor het skateterrein met 
medeverantwoordelijkheid voor jongeren, een 
uitbreiding van het aantal toestellen.

 ❥ Realisatie van een tweede speelbos.

2. Nieuwe jeugdlokalen,  
een nieuw huis voor jongeren

 ❥ De nieuwe jeugdlokalen zijn een thuis voor de 
scouts. Het wordt een huis voor jongeren. 

 ❥ Er is ook ruimte om te dromen. sp.a. wil 
zuurstof geven aan de ontwikkeling van 
initiatieven voor dit nieuwe huis voor jongeren. 
Er kunnen occasionele jongerenactiviteiten 
worden georganiseerd, het jongerencafé kan 
herleven, we onderzoeken de interesse voor 
een tienerwerking voor jongeren tussen 12 en 
16 jaar, enz…

 ❥ De lokalen bieden ook plaats voor 
repetitieruimte voor jong muziekgeweld. 

3. Een sterk en door jongeren  
gemaakt jeugdbeleid

 ❥ Het jeugdbeleidsplan wordt door jongeren 
opgesteld, zowel het jeugdwerk als de niet-
georganiseerde jeugd moet hier actief bij 
betrokken worden.

 ❥ Aandacht voor culturele beleving voor en door 
jongeren.

 ❥ Een sterke en onafhankelijke jeugdraad die het 
jeugdbeleid mee vorm blijft geven en die nog 
meer betrokken wordt bij beleidsbeslissingen.

 ❥ Aandacht voor opgroeiende tieners. Het 
jeugdbeleid voor tieners en jongvolwassenen 
dient versterkt te worden.

 ❥ Blijvende ondersteuning van de bestaande 
jeugdwerkinitiatieven en het jeugdhuis.

 ❥ Een verdere uitbreiding van de 
vakantiewerking, onderzoek naar uitbreiding 
naar andere kortere vakantieperioden.

4. Aandacht voor opgroeiende tieners,  
party-time is here

 ❥ Het jeugdbeleid voor tieners en 
jongvolwassenen dient versterkt te worden.

 ❥ De nachtbussen blijven. Deze sp.a realisatie 
wensen we niet verloren te laten gaan.

 ❥ Sensibilisering van jonge bestuurders met 
voertuigbeheersingstrainingen.

 ❥ Veilig feesten en fuiven. De jeugddienst geeft 
informatie over de organisatie van fuiven enz. 
We moedigen de organisatie van fuiven voor 
jongeren aan.

Langendries
Stijn 6

2

Boutersem voor en door jongeren.

Doelstellingen 

De afgelopen jaren werd er een sterk jeugdbeleid ontwikkeld, we wensen hier samen met jongeren 
verder aan te bouwen. Cultuur en sport komen aan bod. De inspanningen inzake jeugdruimte dienen 
onverminderd voortgezet te worden. De jeugdlokalen zijn bijna een feit, nu moeten we zuurstof 
geven aan de ontwikkeling van dit huis voor jongeren. We mogen dromen. We versterken de 
beleidsparticipatie door kinderen en jongeren. We wensen een jeugdbeleid voor alle kinderen. 

Acties
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JONGE GEZINNEN, KINDEROPVANG. STEUN EN RUIMTE GEVEN.

Doelstellingen

Een kwalitatieve kinderopvang is cruciaal voor een dynamische gemeente met een hoge 
tewerkstellingsgraad. De gemeente is partner van alle kinderopvanginitiatieven en ondersteunt hun 
onderlinge samenwerking en dienstverlening naar de gezinnen.

Acties

Cortoos
Pieter 8

5. Een geïntegreerd jeugdbeleid, invoeren van 
een kinden jeugdvriendelijkheidstoets.

 ❥ We pleiten voor een geïntegreerd jeugdbeleid. 
In andere beleidsdomeinen wordt er rekening 
gehouden met de denk- en leefwereld van 
kinderen en jongeren.

 ❥ Een dynamische en onafhankelijke jeugdraad is 
een sterke partner voor het gemeentelijk beleid.

 ❥ De werking van de kindergemeenteraad dient 
versterkt te worden. De visie van kinderen 
moet zichtbaar en meer voelbaar zijn in het 
gemeentelijke beleid. 

 ❥ We voeren de “kind- en jeugdvriendelijkheids-
toets” in. De belangrijkste beleidsbeslissingen en 
investeringen worden getoetst aan de leef en 
denkwijze van kinderen en jongeren.

6. Kinderen en jongeren dichter bij natuur, 
milieu en landbouw brengen. 

 ❥ De basisscholen, jeugdverenigingen, jongeren 
en adviesraden aanmoedigen om initiatieven 
te nemen die kinderen en jongeren meer in 
contact brengen met milieu, landbouw en 
natuur.

 ❥ We ontwikkelen een groene zone nabij de 
jeugdlokalen te Boutersem. Kinderen kunnen er 
op een speelse wijze de natuur ontdekken. 

7. Gelijke kansen voor alle kinderen, jongeren 
en de wereld.

 ❥ We wensen alle scholen in Boutersem hiervoor 
aan te moedigen.

 ❥ Het gemeentelijke beleid dient aandacht te 
hebben voor kansarme kinderen of kinderen 
met een beperking. Het jeugdbeleid is er voor 
alle jongeren.

 ❥ Kansarmoede bestrijden, o.a. door huistaak-
begeleiding te organiseren en te versterken.

 ❥ Aandacht voor jongeren met een brede blik op 
de wereld. Het ondersteunen van internationale 
uitwisselingsprojecten voor jongeren. 

8. Betaalbaar wonen, wooninformatie op maat 
van jongeren en jonge gezinnen

 ❥ Een dak boven je hoofd is de beste sociale 
bescherming. Voor jongeren en jonge gezinnen 
is het vinden van een betaalbare woning 
geen evidentie. Dit is een zeer belangrijke 
bezorgdheid dat de nodige aandacht verdient.

 ❥ We zorgen minstens voor 25 à 30 bijkomende 
sociale woningen via kleinschalige projecten.

 ❥ In het gemeentelijk woonbeleid krijgen 
jongeren en jonge gezinnen een belangrijke 
plaats, d.m.v. wooninformatie op maat 
(bv. in verband met alle mogelijke 
subsidiemechanismen e.d.). 

Dejaeger
Christine

7

1. Boutersem is partner van het nieuwe 
kinderdagverblijf (’t Vlindertje)

 ❥ Door de realisatie van het nieuwe 
kinderdagverblijf werd het voorbestaan van 
de gesubsidieerde opvang in Boutersem 
gegarandeerd; sp.a ziet de gemeente als actieve 
participant in dit initiatief

 ❥ Het nieuwe kinderdagverblijf wordt ingebed 
in een zorgzone, er wordt een zachte, groene 
verbinding gerealiseerd met het centrum van 
Boutersem.

2. Aandacht voor jonge gezinnen, we 
ondersteunen alle kinderopvanginitiatieven

 ❥ We wensen een centrale loketfunctie 
voor kinderopvang. We onderschrijven de 

doelstellingen van het centraal aanspreekpunt 
voor kinderopvang (CKO) en haar rol in de 
coördinatie van de kinderopvang.

 ❥ De gemeente ondersteunt alle 
kinderopvanginitiatieven, ze steunt jonge 
gezinnen in hun zoektocht naar een gepast 
opvanginitiatief.

 ❥ In haar beleid inzake kinderopvang honoreert 
de gemeente de adviezen van de GAK (de 
gemeentelijke adviesraad voor kinderopvang).
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KWALITATIEF ONDERWIJS, DRIE STERKE BASISSCHOLEN.

Doelstellingen

Elk kind heeft recht op een kwalitatief en dynamisch onderwijs in Boutersem. We wensen te investeren 
in onze drie sterke basisscholen. De gemeentelijke basisschool is een open school waar andere 
gemeentelijke initiatieven welkom zijn. 

Acties

 BOUTERSEM WORDT EEN SPORTGEMEENTE.  
 MORGEN, ZEKER.

Doelstellingen

Elke kern kreeg een eigen recreatiezone, àlle voetbalvelden werden geregulariseerd en het RUP 
Masterplan Kerkomsesteenweg werd voorlopig goedgekeurd op de gemeenteraad. Na 18 jaar is de 
broodnodige sporthal bijna een feit. Er komt een Finse piste in Roosbeek. Kortom, Boutersem is een 
sportgemeente in wording! Lichaamsbeweging is immers niet alleen fysiek gezond. Het helpt mensen ook 
mentaal fit en zelfs gelukkig te blijven. Samen sport beleven brengt mensen bij elkaar. Dat bevordert dan 
weer het vertrouwen dat mensen in elkaar hebben. Om te kunnen sporten hebben mensen in de eerste 
plaats ruimte nodig. Die werd gemaakt, nu moeten we erop verder bouwen. Samen met u. 

Acties

1. Boutersem laten sporten of sport beleven

 ❥ We wensen het sportbeleid te versterken en 
sport in te bedden in alle beleidsdomeinen. 
Olympisme als drijfveer hanteren. De sportraad 
neemt hierin een belangrijke plaats in.

 ❥ We wensen inwoners aan te zetten om te 
sporten. Dit kan bv. door de organisatie van 
een jaarlijkse sportdag.

 ❥ We ondersteunen nieuwe sportinitiatieven, 
uitgeweken sportclubs worden gemotiveerd 
om terug te keren.

 ❥ Boutersem op de kaart zetten op sportgebied.

2. Sport krijgt ruimte. De sporthal en de 
groene sportzone worden een succesverhaal

 ❥ sp.a wenst ruimte te maken voor sport. Er 
wordt een groene sportsite gerealiseerd op 
de recreatiezone achter de sporthal. Zo is 
er toekomst voor het bloeiende korfbal. Er 
zijn ook uitbreidingsmogelijkheden voor 
de petanque, desgewenst tevens voor de 
tennisclub en er is ruimte voor jumping 
Boutersem. 

Jacquemijn
Nadia 9

3

1. Open gemeentelijke basisschool 

 ❥ De schoolinfrastructuur dient verder ter 
beschikking te worden gesteld voor inwoners, 
senioren en beroepsactieven, nl. voor 
basiseducatie en cursussen allerhande, buiten 
het circuit van het normale dagonderwijs.

 ❥ De school gaat resoluut voor digitale interactie 
(ouders, kinderen en leerkrachten).

 ❥ Herinrichting van de parking aan de 
gemeentelijke basisschool.

2. Drie sterke basisscholen, versterken van het 
overleg

 ❥ De gemeente stimuleert verder de participatie 
van ouders, leerlingen en leraren in de 
gemeentelijke basisschool.

 ❥ We wensen verder te investeren in een 
kwalitatief, kindgericht en innovatief 
gemeentelijk onderwijs. Landbouw, milieu, 
natuur en sport verdienen de nodige aandacht. 

 ❥ De uitbouw van het gemeentelijke 
basisonderwijs mag geen disproportionele 
hinder veroorzaken voor de normale werking 
van de andere onderwijsnetten in de gemeente. 

 ❥ De gemeente levert verder de nodige 
inspanningen opdat het vrij onderwijs in 
Roosbeek en het gemeenschapsonderwijs 
in Vertrijk maximale kansen kunnen blijven 
krijgen.

 ❥ De gemeente blijft logistieke en andere 
vormen van ondersteuning geven aan de vrije 
basisschool en het gemeenschapsonderwijs.

 ❥ We pleiten voor een complexloos en effectief 
overleg tussen de scholen en alle betrokken 
partners inzake onderwijs, de gemeente 

is partner voor een netoverschrijdende 
samenwerking. 

 ❥ Behoud van de door sp.a geïnitieerde eerlijke 
regeling inzake de “sociale voordelen” voor 
alle scholen en de overige maatregelen inzake 
flankerend onderwijsbeleid.

 ❥ De gemeente steunt verkeersopvoeding 
en stimuleert terzake concrete initiatieven, 
zoals schoolfietsroutes, opleidingen, mobiel 
verkeerspark, educatief wandelpad,…

 ❥ Inzake de mobiliteitsproblematiek verkiest 
het de voorkeur om vanuit de gemeente 
het autogebruik voor het schoolvervoer 
maximaal te beperken en het fietsverkeer en de 
begeleiding ervan maximaal te stimuleren.

3. Verkeersveilige schoolomgeving

 ❥ Verderzetten van de opgestarte maatregelen 
inzake verkeersveiligheid in de nabijheid van 
alle scholen. 

 ❥ Via trage wegen en veilige fietspaden geraken 
kinderen zorgeloos op hun bestemming. 

4. Kunstonderwijs 

 ❥ Renovatie van een leegstaande pastorie ten 
behoeve van de werking van de kunstacademie 
en andere culturele activiteiten.
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 ❥ We bieden echt kansen voor een succesvolle 
uitbating van de nieuwe sporthal.

 ❥ Onderzoek naar de aanleg van een 
kunstgrasveld achter de sporthal.

 ❥ Realisatie van een Finse piste in Roosbeek en 
Boutersem, we besteden aandacht aan joggers.

3. De jeugd scoort

 ❥ Het jeugdvoetbal in Boutersem laten scoren.

 ❥ Aandacht voor de kwalitatieve begeleiding van 
jeugdsport in het algemeen.

4. Iedereen sport

 ❥ Aandacht voor G-sport, stimuleren van 
aangepaste sportactiviteiten voor personen 
met een beperking.

 ❥ Senioren laten gezond bewegen en 
sporten, we ondersteunen clubs die 
inspanningen doen voor deze doelgroep 
(bv. in seniorenverenigingen of in een 
woonzorgcentrum, sportinitiaties e.d.).

 ❥ Scholen die sport hoog in het vaandel plaatsen 
worden extra aangemoedigd.

Dethier
Jill 10

 BOUTERSEM IS EEN ZORGENDE GEMEENTE  
 MET GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN.
De gemeente moet zorg dragen voor haar inwoners. Ze draagt zorg 
hoog in het vaandel, neemt en ondersteunt initiatieven om echte 
gelijkheid van kansen te realiseren. We gunnen zo lang mogelijk het 
comfort van het eigen thuis. We creëren kansen voor wie het wat 
moeilijker heeft. We ondersteunen vrijheid en zelfstandigheid voor 
senioren. We gunnen personen met een beperking de kansen om te 
doen wat anderen doen. Mensen in armoede laten we niet vallen. Als 
lokale gemeenschap zijn we solidair met andere gemeenschappen. We 
pakken ontwikkelingssamenwerking aan. We voeren eerlijke handel. 

DE VERGRIJZING VERZILVEREN, ZORG VOOR OUDEREN. 

Doelstellingen

De bevolking vergrijst en daarom is het belangrijk dat ook het gemeentebeleid hiermee rekening houdt. 
Door de inspraak via de ouderenadviesraad wordt de geloofwaardigheid van ouderen en hun positie in 
de samenleving versterkt. We willen senioren zo lang mogelijk laten participeren in de gemeenschap, we 
ondersteunen hun vrijheid en zelfstandigheid. Waar nodig voorzien we zorg op maat. We gunnen hen zo 
lang mogelijk het comfort van het eigen huis. Uit ons ouderenbehoeftenonderzoek is immers gebleken 
dat 94 % van de ouderen een eigen woning heeft en verkiest om zo lang als mogelijk in hun eigen huis te 
blijven wonen. 

Acties
1. Er wordt een ouderenbehoeften  

(of zilver-)plan opgesteld

 ❥ Opmaak van een ouderenbehoeften (of 
zilver-)plan op basis van het gevoerde 
ouderbehoeftenonderzoek. We implementeren 
dit stapsgewijs in nauw overleg met de 
ouderenadviesraad.

 ❥ Aandacht voor actieve oma’s en opa’s. 

2. Steunen van specifieke initiatieven  
voor de senior

 ❥ De nodige steun wordt geboden aan 

initiatieven van de seniorenraad en de 
ouderenadviesraad, zoals infonamiddagen over 
thema’s die de senior aanbelangt, cursussen 
en vormingen voor de senior (bv. het gebruik 
van ipad of smartphones, een opfrissingscursus 
rijvaardigheid, ...). 

 ❥ Er wordt gewerkt aan valpreventie (i.s.m. de 
gezondheidsraad).

 ❥ We steunen initiatieven die sport of beweging 
aanmoedigen bij senioren. 

4
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EEN GOEDE GEZONDHEID IS HET ALLERBELANGRIJKSTE.

Acties

BOUTERSEM ZORGT VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING.

Doelstellingen

sp.a laat personen met een beperking niet in de kou staan. Aandachtspunten van personen met een 
beperking dienen besproken te worden in elke gemeentelijke adviesraad. Wij streven naar een inclusief 
beleid. 

Acties

Cartoos
Wendy 11

Costermans
Carina 12

3. We halen ouderen uit hun isolement

 ❥ De uitbreiding van mantelzorgtoelage via het 
OCMW dient behouden te blijven voor sp.a: 
we steunen graag vrijwilligers die alle dagen 
wonderen verrichten.

 ❥ Naast een seniorenweek, worden er nog andere 
ontmoetingsmomenten georganiseerd (bv. 
allerhande uitstappen, eindejaarshow, enz…).

 ❥ We steunen mogelijke buurtwerkingen 
voor senioren en ondersteunen de uitbouw 
van een netwerk van vrijwilligers (bv. 
boodschappendienst). 

4. Zelfstandigheid en vrijheid voor senioren 

 ❥ De seniorenklusjesdienst van het OCMW 
wordt behouden en uitgebreid waar mogelijk.

 ❥ Onderzoek naar de mogelijkheid om 
seniorenflats te realiseren op de gemeentelijke 
site aan het kinderdagverblijf.

 ❥ De nodige aandacht wordt gegeven aan het 
zorgwonen (of “kangoeroe wonen”), m.n. het 
samenwonen van verschillende generaties 
onder hetzelfde dak.

 ❥  We ondersteunen actief de gezondheidsraad 
bij haar werking en haar initiatieven inzake 
gezondheidspreventie: bv. de organisatie van 
diverse infoavonden, het project “Zot van 
gezond”, de aankoop van fietstrappers voor 
zitbanken enz…

 ❥  Het aantal AED toestellen wordt uitgebreid 
(bv. aan de nieuwe sporthal). We zorgen voor 

een goede geografische verspreiding nabij alle 
dorpscentra. We ondersteunen EHBO en AED 
opleidingen voor leden van gemeentelijke 
adviesraden, sportclubs en andere verenigingen.

 ❥  We treden streng op tegen “vuurtje stook”.

 ❥  Versterken aandacht in het gemeentelijke 
beleid voor zorgen en noden van personen met 
een beperking. 

 ❥  Vertegenwoordiging en/of aandacht voor de 
standpunten van personen met een beperking 
in adviesraden of gemeentelijke werkgroepen.

 ❥  We houden rekening met de noden van 
andersvaliden of personen met een beperking 
bij bouw en renovatie van openbare gebouwen.

 ❥  De gemeente dient bij te dragen tot een 
positieve beeldvorming inzake visuele 
handicap.

 ❥  Openbare ruimten dienen zo goed als mogelijk 
aangepast te worden aan de behoeften van 
personen met een visuele handicap.

 ❥ We zorgen voor aangepaste oversteekplaatsen 
voor blinden, slechtzienden en personen met 
een beperking.
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 BOUTERSEM LUISTERT EN TREEDT IN DIALOOG. 
 BOUTERSEM WORDT MODERN BESTUURD.5

BETROKKEN BIJ BOUTERSEM.  
INSPRAAK EN PARTICIPATIE ZIJN GEEN LOZE WOORDEN.

Doelstellingen

In een democratie is het beleid van en voor iedereen. Keuzevrijheid en inspraakmogelijkheid mogen niet 
stoppen in het stemhokje. Iedereen heeft het essentiële recht om zoveel mogelijk informatie over het 
beleid te krijgen en er zijn zeg over te doen. Het bestuur vertegenwoordigt al onze inwoners en moet hen 
daarom permanent en volledig informeren, naar hen luisteren en hen betrekken bij het lokale beleid.

Acties

Van de Meerssche
Geert 13

SAMENWERKEN OVER DE GRENZEN HEEN.

Doelstellingen

Anderen die het moeilijker hebben nemen we mee. Internationale samenwerking moeten we samen 
aanpakken. Boutersem is sedert lang fair trade en vredesgemeente. sp.a wenst dit engagement te 
behouden. We helpen niet alleen het ‘arme’ Zuiden, maar we leren ook van elkaar. Samen werkt.

Acties

WE LATEN MENSEN IN ARMOEDE NIET VALLEN.

Acties

 ❥ We zijn solidair met het Zuiden en voeren 
eerlijke handel. We gebruiken eerlijke 
producten bij gemeentelijke activiteiten. 

 ❥ Samen met de enthousiaste leden van de 
gemeentelijke raad voor internationale 
samenwerking (GRIS) werken we aan een meer 
rechtvaardige en solidaire wereld.

 ❥ Sensibiliseringscampagnes en acties in het 

kader van ontwikkelingssamenwerking blijven 
dan ook broodnodig.

 ❥ We steunen internationale 
uitwisselingsprojecten via het projectenfonds.

 ❥ Bij het aankoopbeleid en bij openbare 
aanbestedingen hanteren we criteria van 
duurzaam aankopen (bv. FSC label voor hout).

 ❥ Verdere deelname van inwoners en/of 
verenigingen aan de besluitvorming via de 
gemeentelijke adviesraden en specifieke 
werkgroepen in het kader van welbepaalde 
dossiers (bv. RUP Masterplan).

 ❥ Verderzetten van de traditie inzake info en 
uitwisselingsmomenten in het kader van 
bepaalde specifieke dossiers (bv. bij grote 
wegeniswerken, de trage wegen, …) .

 ❥ Een gerichte en regelmatige bevraging naar 
specifieke doelgroepen toe, zoals landbouwers 
en handelaars/zelfstandigen/vrije beroepers.

 ❥ Daarnaast organiseren we twee keer per 
jaar een overlegmoment met inwoners, we 
brengen het beleid dichter bij de mensen, we 
organiseren dit afwisselend per deelgemeente. 

 ❥ We informeren de bevolking via onze Info-
Boutersem en via de gemeentelijke website 
waarin we alle nieuwe projecten toelichten.

 ❥ sp.a wenst te bouwen aan inspraak en 
participatie via moderne communicatie-
middelen en nieuwe vormen van democratie.

 ❥ Kinderarmoede is onaanvaardbaar. Geen enkel 
kind kiest ervoor om geboren te worden in een 
kansarm gezin. We zetten alles in om verdoken 
armoede op te sporen.

 ❥ Het OCMW doet aan schuldbemiddeling.

 ❥ We verkleinen de kloof tussen kansrijke en 
kansarme groepen op het vlak van onderwijs, 
huisvesting, cultuur, jeugd, sport en vrije tijd.
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BLIJ MET ONZE MIDDENSTAND,  
ONZE VRIJE BEROEPERS EN ZELFSTANDIGEN. 

Doelstellingen

Sterke lokale handelzaken, geëngageerde en betrokken vrije beroepers en zelfstandigen dragen bij 
aan het welslagen van onze gemeenschap. Ze trekken mee aan de kar. Ze zorgen voor dynamiek en 
ondernemersgeest. Ze dromen met ons mee. De gemeente wenst dan ook haar bijdrage te leveren aan 
een ondernemersvriendelijk klimaat. Boutersem luistert, treedt in dialoog en geeft hen de nodige ruimte 
om hun activiteit uit te bouwen. 

Acties

Rodaer
William 14

1. Waarderen van lokale handel,  
dicht bij mensen 

 ❥ We verkiezen lokale handel dicht bij 
de mensen, bijgevolg worden grote 
commerciële projecten geweerd die het 
belang van de gemeente sterk overstijgen (bv. 
grootwarenhuizen enz…).

 ❥ De gemeente dient de inplanting van 
kleinhandelszaken in onze dorpscentra 
waar mogelijk te stimuleren (bv. Dorpsplein 
Boutersem enz…).

2. Dialoog en inspraak,  
steun aan hun verdere ontwikkeling 

 ❥ Boutersem steunt actief de activiteiten 

en initiatieven van de ALEB en het 
Middenstandsverbond.

 ❥ De gemeente treedt in dialoog met de ALEB en 
het Middenstandsverbond. Ze staat open voor 
adviezen.

 ❥ We wensen op regelmatige basis een 
ontmoetingsmoment te organiseren waarop 
geïnteresseerde, nieuwe handelaars of 
zelfstandigen in contact kunnen komen met 
andere ondernemers. De gemeente licht 
nieuwe initiatieven toe. We zorgen voor 
een forum waar eventuele zorgen kunnen 
besproken worden. We creëren zo een sfeer 
van vertrouwen tussen ondernemers en het 
gemeentebestuur.

 ❥ sp.a wenst lokale handelaars maximaal 
te ondersteunen bij het instandhouden 
en de verdere ontwikkeling van hun 
beroepsactiviteiten.

 ❥ Er wordt een onderzoek opgestart naar 
een geschikte plaats voor een nieuwe 
middenstandszone. De nieuwe zone is op 
maat van onze gemeente en gericht op lokale 
handelaars en vrije beroepen.

 ❥ Op plaatsen waar grotere openbare werken 
worden uitgevoerd doet de gemeente het 
nodige om de hinder tot een minimum te 
beperken.

 ❥ We behouden een gunstig fiscaal klimaat voor 
lokale handelaars en vrije beroepen. 

 ❥ De gemeente promoot streekproducten van 
lokale handelaars.

Vleminckx
Jos 15

EeN MODERNE OVERHEID, GEMOTIVEERD PERSONEEL. 

Doelstellingen

Snel en tot uw dienst. We voorzien een snelle, efficiënte en toegankelijke dienstverlening voor 
iedereen. We ondersteunen en motiveren het gemeentelijke personeel om een daadkrachtig bestuur 
te voeren. Het personeel van de gemeente is het “menselijke kapitaal” van de gemeente en cruciaal in de 
realisatie van gemeentelijke projecten.

Acties
1. Een toegankelijke, moderne en 

dienstverlenende gemeente

 ❥  De restauratie van het gemeentehuis laat 
ons op termijn toe om inwoners beter te 
ontvangen.

 ❥  De kosteloze e-ID worden behouden voor 
kinderen. Gratis huwen blijft een vorm van 
dienstverlening naar onze inwoners toe.

 ❥ We stellen een lokaal “vreugdeplan”: via dialoog 
en directe inspraak wordt een inventaris 
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6 BOUTERSEM LEEFT. BOUTERSEM LEEST.  
 WE MAKEN CULTUUR. 
Een gemeente moet een kader bieden om een bruisende omgeving te 
zijn waarin iedereen, als individu en gemeenschap, de nodige ruimte 
en mogelijkheden kan vinden om zich thuis te voelen. Sport en jeugd 
kwamen eerder reeds aan bod. Inzake cultuur kiezen we voor een 
beleid waarbij iedereen gelijke kansen krijgt om erin te participeren. 
De bib is een speerpunt van ons cultuurbeleid. Het is een open 
venster op de wereld. sp.a wenst de inzet en het onbetaalbaar 
engagement van verenigingen en vrijwilligers meer dan ooit te 
ondersteunen en te stimuleren. Laat ons samen groeien.

SAMEN CULTUUR MAKEN. 

Doelstellingen

Cultuur heeft een ruime betekenis. Cultuur is het geheel van activiteiten waardoor mensen zich, 
individueel of in groep, kunnen ontplooien. We willen dat iedereen toegang heeft tot cultuur. Mensen 
mogen niet worden uitgesloten door financiële, praktische of sociale obstakels. Cultuur stimuleert het 
sociaal contact, brengt mensen bij elkaar. sp.a wil de verenigingen blijven ondersteunen. Deze laatste 
draaien op vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor de inwoners van Boutersem. De bibliotheek 
is onze parel, er dient omzichtig mee omgesprongen te worden. De bibliotheek moet toegankelijk zijn, 
gebruiksvriendelijk en laagdrempelig. Iedereen moet er immers de weg naar vinden, zowel jongeren, 
ouderen als personen met een beperking.

Acties

Sterckx
Mia 16

1. De bib, parel en speerpunt

 ❥ De bibliotheek blijft een parel en speerpunt van 
het cultuurbeleid in Boutersem. 

 ❥ De bib moet toegankelijk, gebruiksvriendelijk 
en laagdrempelig blijven. sp.a. wenst daarom de 
gratis toegang te behouden.

2. Culturele infrastructuur op maat

 ❥ Een goede infrastructuur garanderen en 
culturele verenigingen ondersteunen in de 
lasten die van hogerhand worden opgelegd.

 ❥ Het podium van de gemeentelijke feestzaal 
wordt aangepakt, de airco wordt op punt gezet, 
de zaal wordt verder aangepast om ruimte te 
maken voor culturele activiteiten (bv. vaste 
lichtbalk).

 ❥ De gemeente zal initiatieven ondersteunen 
waarbij cultuurverenigingen en amateurs-
kunsten worden samengebracht in één groot 
project met een hart voor Boutersem.

 ❥ We zoeken naar een locatie voor het 
gemeentelijke museum. Boutersem heeft 

gemaakt van de kleine ergernissen van 
inwoners. Het betreft kleine problemen die met 
een beperkt budget kunnen aangepakt worden, 
bv. de opmaak van een globaal plan om 
oneffenheden in voetpaden of wegen aan te 
pakken of om de rioolslikkers veiliger te maken 
voor fietsers, enz…

 ❥ Onze ambtenaren komen naar je toe. Dit kan 
ingeval je gemeentedocumenten nodig hebt 
(e-ID, vergunning, …) en wanneer je je om een 
gegronde reden niet kunt aanmelden bij de 
gemeentediensten. 

 ❥ We voorzien enkele specifieke bijkomende 
openingsmomenten op woensdagnamiddag 
voor bepaalde diensten op bepaalde 

piekmomenten (bv. reispassen net voor de 
grote vakantie e.a.).

 ❥ Informatie, basisdocumenten en de meest 
gangbare formulieren stellen we beschikbaar 
via de website van de gemeente.

 ❥ Een meldpunt voor problemen en klachten.

 ❥ We maken een charter voor 
klantvriendelijkheid. 

2. Gemotiveerd personeel

 ❥ Aandacht voor opleiding en permanente 
vorming van ons personeel.

 ❥ Een goede samenwerking met de sociale 
partners.
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SAMEN ONTSPANNEN. INZET VAN VERENIGINGEN WAARDEREN. 
PARTICULIERE GEMEENSCHAPSINITIATIEVEN ONDERSTEUNEN.

Doelstellingen 

sp.a wenst de onbaatzuchtige inzet van verenigingen en vrijwilligers meer dan ooit te ondersteunen 
en te stimuleren. Sporadische inzet van verenigingen ten dienste van niet-leden binnen hun doelgroep 
verdient een bijzondere aandacht.

Acties

Meeus
Gaby 18

 ❥ Verenigingen en inwoners die zich vrijwillig 
inzetten voor de gemeente zijn het kloppende 
hart van Boutersem. We wensen hen verder 
actief te ondersteunen.

 ❥ We ondersteunen onze bestaande en 
toekomstige verenigingen met brede 
logistieke en financiële prikkels. We moedigen 
sportverenigingen die voorheen uitgeweken 
zijn aan om terug te keren naar hun roots.

 ❥ We besteden aandacht aan de onbaatzuchtige 
inzet van vrijwilligers.

 ❥ We stimuleren wijk- en buurtfeesten. 
Organisatoren mogen rekenen op steun van de 
gemeente. We behouden de feestcheques en de 
steun aan andere gemeenschapsbevorderende 
initiatieven (bv. dag van de buren, speelstraten).

 ❥ We leggen enkele feestelijkheden per jaar 
vast waarop iedereen welkom is, bv. een 
nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners.

 ❥ We geven impulsen voor kermissen in de 
deelgemeenten waar deze op sterven na 
dood zijn. We wensen kermissen te laten 
heropbloeien.

 ❥ Een jaarlijks kennismakingmoment voor 
nieuwe inwoners, 50-jarigen, ... We reiken er 
tevens de geboortebomen uit.

 ❥ We werken verder aan een gemeentelijke 
uitleendienst, een overzichtsbrochure voor 
beschikbaar materiaal.

Bottu
Ivo 17

immers een schat aan waardevolle voorwerpen. 
Een locatie om deze collectie tentoon te stellen 
is een noodzaak. 

 ❥ Een eigen cultureel centrum in Boutersem zoals 
bedoeld in het Vlaams cultuurdecreet is geen 
optie voor sp.a. We wensen wel een nauwe 
samenwerking te ontwikkelen met cc De Borre 
te Bierbeek. 

 ❥ We zijn voorstander om cultuur in te bedden in 
het jeugdbeleid.

3. WO I gepast herdenken in 2014

 ❥ We ondersteunen initiatieven naar aanleiding 
van de herdenking van het begin van de Eerste 
Wereldoorlog (WO I), we besteden de nodige 
aandacht aan de oorlogsmonumenten.

4. Ruimte voor kunst en kunstonderwijs

 ❥ We tonen kunst van onze inwoners en van ons 
jong aanstormend talent.

 ❥ We blijven de plaatselijke afdeling van de 
kunstacademie van Tienen steunen.

5. Het domein van Kwabeek, onze trots

 ❥ Het landschapsbeheersplan voor het domein 
van Kwabeek voeren we stapsgewijs uit.

6. Erfgoed eren, pastorieën zinvol inzetten 
voor onze gemeenschap

 ❥ Realisatie en stapsgewijze restauratie van 
een pastorie in functie van de beleving en 
uitoefening van culturele activiteiten in 
Boutersem. Dit past in onze intentie om onze 
pastorieën maximaal te benutten ten dienste 
voor onze gemeenschap (zie hoger).

 ❥ We beschermen ons erfgoed zo goed 
als mogelijk. De gemeente waardeert de 
deskundigheid en het enthousiasme van de 
heemkundige kring in dat verband.
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7 BOUTERSEM LET OP HAAR CENTEN.  
 NET ZOALS U, OMDAT HET HOORT.

Doelstellingen 

We streven een gezond financieel beleid na. De gemeentelijke schuldenlast dient onder controle 
gehouden te worden. In 2012 onderzocht een professor de begrotingen en rekeningen van onze 
gemeente. Dit kaderde in een actie waarbij het financiële beleid van alle steden en gemeenten onder 
de loep werd genomen. Met 7.5/10 haalde we een zeer goed resultaat.  Dat wil echter niet zeggen dat 
we onze centen niet blijvend in de gaten moeten houden gezien de dalende dividenden, de crisis in de 
banksector en de noodzakelijke investeringen van de afgelopen jaren. In 2012 werd een besparingsronde 
opgestart. Ongetwijfeld net zoals bij u thuis. Deze zal verdergezet worden om ons budget onder controle 
te houden en nieuwe initiatieven mogelijk te maken. 

Acties

Langendries
Guido 19

Boutersem

1. Sarah Boon (Kerkom)

2. Gunther Janssens (Boutersem)

3. Mia Smets (Butsel)

4. Yassine Semlali (Butsel)

5. Greta Debontridder (Roosbeek)

6. Stijn Langendries (Neervelp)

7. Christine Dejaeger (Roosbeek)

8. Pieter Cortoos (Neervelp)

9. Nadia Jacquemijn (Vertrijk)

10. Jill Dethier (Vertrijk)

11. Wendy Cartoos (Kerkom)

12. Carina Costermans (Butsel)

13. Geert Van De Meerssche (Boutersem)

14. William Rodaer (Willebringen)

15. Jos Vleminckx (Kerkom)

16. Mia Sterckx (Boutersem)

17. Ivo Bottu (Roosbeek)

18. Gaby Meeus (Vertrijk)

19. Guido Langendries (Vertrijk)

U kunt bijkomende informatie 
vinden via onze website  
www.s-p-a.be/boutersem.

Veel succes met uw keuze op 14 
oktober. We hopen op u te mogen 
rekenen!

Uw sp.a Boutersem

Bedankt!
Bij deze wensen we al de inwoners 
en verenigingen te danken die, 
misschien zonder het te weten, 
hebben meegewerkt aan dit 
document. Doorheen onze vele 
contacten met mensen hebben 
we immers hun vragen en zorgen 
proberen mee te nemen. Dit 
programma is een eerste stap naar 
meer inspraak en betrokkenheid bij 
de ontwikkeling van onze visie over 
Boutersem.

Verder danken we ook u omdat 
u de tijd hebt genomen om onze 
toekomstvisie en onze voorstellen 
door te lezen. Aarzel niet één van 
de kandidaten te contacteren zo u 
nog verdere vragen of opmerkingen 
heeft bij deze uitnodiging om, met 
een warm hart, mee te werken aan 
de toekomst van onze gemeente.  

 ❥ Een correct financieel beleid op basis van 
objectieve criteria en de financiële draagkracht 
van onze gemeente, dit zonder afbreuk te doen 
aan de verdere ontwikkeling van de gemeente 
tot een moderne dienstverlenende gemeente.

 ❥ Aandacht voor een efficiënte besteding van 
onze schaarse middelen.

 ❥ We besparen, net zoals u, waar mogelijk.

 ❥ We handhaven het fiscaal aantrekkelijke 
klimaat voor lokale handelaars en vrije 
beroepen.
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