VERKIEZINGSPROGRAMMA

Een dynamisch en open beleid
met visie!
Kent u OPEN VOOR DE MENS al? Een nieuwe politieke
beweging die een ander beleid wil voor Bever. Een doordacht
en duurzaam beleid met respect voor iedereen en vertrouwen
in de toekomst. Een beleid waarin openheid, creativiteit en
visie centraal staan. Voor een rustige en veilige gemeente met
een bloeiend verenigingsleven. Waar jeugd, actieve burgers
en gepensioneerden in harmonie samenwonen. Dat willen we
realiseren met een moderne aanpak en verfrissende ideeën!

Ga naar onze website:
www.openvoordemens.be

We stellen u graag ons programma voor:
OPEN EN TRANSPARANT BESTUUR
Open voor de Mens streeft naar een transparant beleid en open
communicatie. Met aandacht voor kwaliteit, tevredenheid en vertrouwen
in de gemeentelijke dienstverlening. Elke burger moet kunnen rekenen
op een correcte, stipte en klantvriendelijke service!
HUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING
De renovatie van de Plaats van Bever is onze prioriteit. Die moet het
visitekaartje en de draaischijf van onze gemeente worden. Een gezellige
en leefbare kern waar wonen, ontmoeten, handel, diensten, cultuur en
openbaar vervoer samenvloeien. Een autoluwe ontmoetingsruimte
waar handel en horecabedrijven, groen, bomen, zitbanken en parkings
een harmonieus en gezellig kader vormen. Open voor de Mens wil
het gemeentelijk structuurplan doordacht realiseren, met ruimte voor
woonzones, landbouw, kmo’s, recreatie en milieu.
VEILIGHEID EN MOBILITEIT
Open voor de Mens geeft absolute voorrang aan verkeersveiligheid
en mobiliteit. Daarvoor hanteren we het STOP-principe: eerst Stappers,
dan Trappers, Openbaar vervoer en ten slotte de Personenwagens. Dat
betekent dat we bijzondere aandacht schenken aan de aanleg en het
onderhoud van voetpaden, fietspaden en andere trage wegen.
De veiligheid in ons dorp moet ook sterk verbeterd worden. In overleg
met de Politiezone willen we maatregelen nemen om het aantal inbraken
drastisch te verminderen.

MILIEU
Open voor de Mens is begaan met ons milieu. En we willen zelf het
goede voorbeeld geven. Door de energiefacturen voor de gemeentelijke
gebouwen de komende jaren drastisch te verminderen. Door de
algemene zorg voor het behoud van de biodiversiteit. En door een
eenduidig afvalbeleid, volgens het principe van ‘de vervuiler betaalt’.
Weg dus met de forfaitaire huisvuilbelasting!
ONDERWIJS EN VORMING
Open voor de Mens wil elk kind begeleiden op weg naar zelfstandigheid.
Door een degelijk basisonderwijs waarin gelijke kansen, respect voor
het milieu, onderwijsvernieuwing, overleg en participatie en veiligheid
centraal staan. En we doen dat vanzelfsprekend in overleg met het
schoolteam, de schoolraad, ouders en leerlingen.
CULTUUR, JEUGD, SPORT EN VRIJE TIJD
Cultuur versterkt onze identiteit. Daarom wil Open voor de Mens
initiatieven nemen om zoveel mogelijk mensen en doelgroepen
actief cultuur te laten beleven. We willen blijven investeren in een
breed cultuur-, sport-, vrijetijds- en jeugdbeleid waarbij engagement,
participatie en sociale samenhang centraal staan. Het verenigingsleven
en vrijwilligerswerk vormen daarin een belangrijke schakel. En jongeren
verzekeren onze toekomst.
Ga naar onze website:
www.openvoordemens.be

Een uitgebreid verkiezingsprogramma vindt u op onze
website www.openvoordemens.be
Wie niet beschikt over internet kan dit document opvragen
bij een van onze kandidaten.

SOCIAAL BELEID
Open voor de Mens ijvert voor een sociaalgerichte gemeente, met
aandacht voor alle bevolkingsgroepen (andersvaliden, kansarmen,
gezinnen, senioren, allochtonen …) en op diverse domeinen (onderwijs,
kinderopvang, werkgelegenheid, …).
SENIORENBELEID
Een vijfde van de inwoners van onze gemeente zijn 60-plussers.
Open voor de Mens wil dat die allemaal zo lang mogelijk in Bever
kunnen wonen en genieten van een optimale levenskwaliteit. Door het
meer en beter verspreiden van nuttige informatie, door oplossingen te
bieden voor minder mobielen, door verborgen armoede op te sporen en
door zorg op maat te bevorderen.
FINANCIËN
Uit een studie van professor Matthijs (VUB en UGent) blijkt dat de
financiële toekomst van onze gemeente er allesbehalve rooskleurig
uitziet. Bever kreeg een povere 2 op 10! Open voor de Mens wil Bever
weer financieel gezond maken, ZONDER de gemeentebelastingen
te verhogen. We zullen het dus zuinig aan moeten doen. We streven
ondermeer naar een personeelsbeleid waarbij alle functies zo efficiënt
mogelijk worden ingevuld. Bever moet ook veel beter inspelen op het
subsidieaanbod van de overheid.
Open voor de Mens gaat voor een weloverwogen,
deskundig en duurzaam beleid dat gebaseerd is op respect
voor iedereen en vertrouwen in de toekomst.

Met wie willen we
dit programma realiseren?
Om dit ambitieuze programma te realiseren, hebben we een deskundig,
ervaren en enthousiast team samengesteld. Mensen die stuk voor stuk
garant staan voor een open, evenwichtig en gezond beleid van Bever.
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Henk Verhofstadt heeft ervaring als gemeenteraadslid, kent de
bedrijfswereld door en door en is heel actief in het sportleven.
Overleg en participatie zijn voor hem uiterst belangrijk voor het
nemen van juiste en transparante beslissingen.

Marie-Elise Vanderkelen is onze voelspriet met de plaatselijke
bevolking. Iedereen kent Marie-Elise… en zij kent als geen
ander de behoeften en verlangens van elke Bevernaar. Ze is
dan ook sterk sociaal geëngageerd. Vragen? Marie-Elise zoekt
en vindt de oplossing.

Werner Godfroid kan rekenen op een jarenlange, leidinggevende
ervaring in het onderwijs en de sociaal-culturele wereld. Hij is voorzitter van de Cultuurraad van Bever en weet dus als geen ander wat
inspraak en advies betekent. Als natuurgids en landschapsbouwer
is hij ook erg geïnteresseerd in milieu en landbouw. En als ouder
en pleegouder vindt hij de ondersteuning van gezinnen enorm
belangrijk.
Sabine Vermassen is de vertegenwoordigster van Open Vld
in de OCMW-raad en kreeg zo heel wat voeling met het sociale
beleid van onze gemeente. Als juriste kan zij de contacten met
de lokale en nationale overheden behartigen en ervoor zorgen
dat Bever geen subsidies meer misloopt. Haar engagement?
Een professioneel en financieel gezond beleid.

Yvo Reygaerts is een drukbezet man. Hij combineert een job als
ondernemer met het werk als brandweerman en ambulancier.
Veiligheid en mobiliteit, openbare werken en een efficiënt gebruik
van het patrimonium liggen hem nauw aan het hart.
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Sophie Peremans leidt een communicatie- en marketingbureau en
is dus onze ideale verantwoordelijke voor de informatievoorziening.
Als zelfstandige onderneemster kent ze de wensen en behoeften van
kmo’s, zelfstandigen en de middenstand maar al te goed.

Claude Cannuyer heeft een jarenlange ervaring in het onderwijs,
eerst als lesgever en nadien als verantwoordelijke voor de coördinatie. Hij heeft altijd met veel aandacht naar de jeugd geluisterd. Hij
behartigt zo de noodzakelijke band tussen jeugd en senioren.
Claude is onze antenne in Akrenbos en weet wat er leeft bij zijn
mensen.
Cathy Van Damme werkt als adjunct-hoofdverpleegster in een
woonzorgcentrum. Ze heeft dus niet alleen een duidelijke visie op
ouderenzorg, maar omdat ze onze jongste kandidate is, kent ook de
jeugd geen geheimen voor haar. Ze zet zich met hart en ziel in voor
een globaal sociaal beleid met aandacht voor intergenerationele
problematieken.
Rudi Geuens is zelfstandig verpleger en vooral begaan met
ouderenzorg. De vergrijzing en de daaraan gekoppelde zorg zijn
voor hem een topprioriteit. Ook Bever heeft nood aan gepaste
opvang en daar heeft hij met al zijn ervaring duidelijke antwoorden
voor klaar.
Myrianne Vandendriesche is afgevaardigde van de Liberale
Mutualiteiten van Brabant in Bever. Zij is nog steeds actief als laboratoriumassistente. Myrianne is sociaal bewogen en kent ook het
klappen van de zweep als zelfstandige. Veiligheid, zorg, mobiliteit zijn
voor haar belangrijke aandachtspunten.
Ghislain Vandercapellen was OCMW- en gemeenteraadslid van
1989 tot 1997. Als gepensioneerd administrateur-generaal bij het
Ministerie van Financiën zet hij zich nu opnieuw volledig in voor het
bestuur van Bever. Ghislain wil vooral de handen uit de mouwen
steken om onze gemeente weer financieel
gezond te maken.

Ga naar onze website:
www.openvoordemens.be

