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Verkiezingsprogramma 2018

Lijst van de Burger

Sterk en oprecht,
SAMEN echt!
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Beste Pepingenaar,

Op 14 oktober zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. We leggen deze keer niet alleen de verschillen-
de programma’s voor aan de kiezer, maar ook de manier waarop aan politiek gedaan wordt.

LVB – Lijst van de Burger kreeg de kans om Pepingen klaar te maken voor de toekomst. Dat willen we ver-
der zetten. Realistisch, open en oprecht, ook bij moeilijke beslissingen. Geen woorden, maar daden. Niet 
alleen praten over burgerparticipatie, maar echt SAMEN aan de slag voor een beleid voor alle Pepingena-
ren.

U laat duidelijk uw stem horen. Als dorpsgenoot denkt u namelijk mee over beleid. Daarom niet altijd 
in adviesraden of gemeenteraden, maar ook spontaan aan de keukentafel, tijdens toevallige gesprekken, 
binnen de verenigingen of tijdens een ganzenspel. Die boodschap heeft LVB – Lijst van de Burger goed 
begrepen.

Dat er in iedere Pepingenaar een pracht van een gedacht schuilt, merkten we duidelijk tijdens onze Grote 
Pepingse Enquête en in de gemoedelijke gesprekken tijdens onze Burgercafés. Deze verrijkende ervaringen 
zorgden opnieuw voor een massa ideeën die vlot hun weg vonden naar ons programma. Die keuze voor 
dialoog en participatie willen we verder zetten in de volgende legislatuur.

Voor ons begint een STERK en OPRECHT bestuur met een ploeg die het gesprek aangaat met onze bur-
gers, met een open geest en in het volste vertrouwen. Een bestuur dat bijgevolg de burgers op elk moment 
in de ogen kan blijven kijken. 

In onze campagne komt steeds de zeshoek terug. Zes gelijkwaardige hoeken voor zes gelijkwaardige 
Pepingse deelgemeenten. In dit programma vindt u ook zes hoofdstukken. De nadruk op SAMEN is er om 
het verbindende verhaal te onderstrepen. SAMEN gaan we ECHT voor:

• Transparante beslissingen met ruimte voor burgerparticipatie
• Vlotte mobiliteit, met veilige omstandigheden voor scholieren, voetgangers, en fietsers
• Het behoud en koesteren van het landelijke karakter  van Pepingen
• Versterking en ondersteuning van ondernemerschap en landbouw 
• Meer groen, meer korte keten en minder zwerfvuil in een duurzame gemeente
• Meer aandacht voor veiligheid 
• Betaalbaar en aangenaam wonen voor alle generaties Pepingenaren 
• Een bruisende sociale gemeente waarin welzijn centraal  staat
• Een gemeente die al zijn troeven met fierheid uitdraagt!

We lichten in dit programma graag toe hoe we dat willen doen. 
Laat op 14 oktober uw stem horen. We gaan graag, samen met u, 
verder voor een STERK EN OPRECHT beleid.

VOORWOORD

2. LANDELIJK PEPINGEN
                               p. 6

“In iedere Pepingenaar 
schuilt er een pracht 
van een gedacht. Als 

bestuur willen we 
dialoog en echte 

participatie blijven 
omzetten in een STERK 
EN OPRECHT beleid”
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MET DE FIETS IN PEPINGEN
In onze toekomstvisie is Pepingen een veilige en fietsvriendelijke 
gemeente. Een cruciaal element daarin is dat we alle dorpskernen 
met elkaar verbinden met degelijke en aaneensluitende fietspaden. 

Het mee door LVB goedgekeurde Fietspadenplan 2024 is een 
stap in de goede richting.

De aanleg van fietspaden is een werk van lange adem. Wij willen de prioriteit 
leggen bij de kritieke zones aan de dorpskernen waar het verkeer dicht bij de 
zwakke weggebruiker passeert. 

In andere gevallen verhogen we in tussentijd de fietsveiligheid door slimme, 
tijdelijke maatregelen. We denken daarbij aan fietssuggestiestroken, 
snelheidsbeperkende maatregelen en beter onderhouden trage wegen.

VEILIG VOOR ALLE WEGGEBRUIKERS
Pepingen verdient een vlotte en veilige verkeersdoorstroming. 
Dat begint bij een doordachte langetermijnvisie op mobiliteit en 
een degelijk mobiliteitsplan. Pepingen is echter geen eiland, ook 
de ingrepen van buurgemeenten hebben hun impact. LVB wil de 
voortrekker zijn van intergemeentelijk overleg waarin we op zoek 
gaan naar structurele oplossingen voor sluipverkeer, hinder bij 
wegenwerken en verkeersoverlast.

(VERKEERS)
VEILIGHEID

“Degelijk onderhoud 
verhoogt de verkeersveiligheid. 

Fietspaden tussen alle 
dorpskernen zijn cruciaal en bij 

herinrichting moet er
 aandacht zijn voor alle

 weggebruikers.”
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Op korte termijn willen we ook 
stappen ondernemen om de 
veiligheid op kritieke punten 
onmiddellijk te verhogen. Kleine 
ingrepen zoals het plaatsen van 
snelheidsremmers bewezen al hun 
nut, zeker in afwachting van meer 
permanente oplossingen. De focus 
moet liggen op slimme maatregelen 
– we vermijden absurde oplossingen 
zoals slecht ontworpen verkeerskussens. 
We horen duidelijk bij onze burgers dat 
dit gepaard moet gaan met een degelijk 
onderhoud en beheer van onze wegen.

Bij de herinrichting van straten houden we rekening met alle weggebruikers, ook           
voetgangers. De Eikstraat in Beert is zo’n voorbeeld van een straat die veiliger moet 
worden voor alle weggebruikers en daar willen we prioriteit van maken. Daarnaast 
zijn ook de Molenstraat in Bogaarden, de Molenhofstraat in Heikruis 

en de Hondzochtstraat in Bellingen toe aan een volledige of 
gedeeltelijke vernieuwing.

Infrabel is vastberaden om systematisch over-
wegen te sluiten. Als de overwegen in Beert en 
Bellingen noodgedwongen gesloten worden, 
blijft voor LVB een tunnel de beste oplossing. 
Bovendien zullen we dan aan Infrabel  voorstellen om van de gelegen-
heid gebruik te maken om in de wijde omgeving fiets- en voetgangers-
vriendelijke ingrepen uit te voeren.

PEPINGS CAMERAPLAN
Het aantal inbraken in Pepingen daalde de laatste jaren. Toch zien we dat criminele feiten zich makkelijk 
van Brussel verplaatsen naar de Vlaamse rand. Criminaliteit stopt immers niet aan de gemeentegrenzen. 
De politiezone lanceerde een efficiënt cameraplan voor het Pajottenland. Bij ons kwam dit neer op een 
trajectcontrole in het centrum van Pepingen en een nummerplaatherkenning in de Hondzochtstraat.

• Snelheid in het verkeer blijft een aandachtspunt. Trajectcontrole zet aan tot trager rijden en draagt dus 
positief bij aan de verkeersveiligheid.

• Uit analyse van de politiezone blijkt dat de grens met Halle en vooral 
de Hondzochtstraat nu  al populaire vluchtroutes zijn voor mensen 
met minder goede bedoelingen. Met de zogenaamde ANPR-camera’s 
dienummerplaten kunnen scannen, vergroten we de pakkans en zor-
gen we voor een ontradingseffect.

LVB – Lijst van de Burger wil zo snel mogelijk investeren in onze veilig-
heid en toetreden tot het cameraplan van de Politiezone Pajottenland.

“Degelijk onderhoud 
verhoogt de verkeersveiligheid. 

Fietspaden tussen alle 
dorpskernen zijn cruciaal en bij 

herinrichting moet er
 aandacht zijn voor alle

 weggebruikers.”

De Molenhof-
straat, voorlopig 

nog zonder 
fietspad.
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LANDELIJK
PEPINGEN

GEEN SLAPEND BOKRIJK
LVB – Lijst van de Burger wil een overkoepelende visie ontwikkelen die
 onze landelijkheid beschermt. Al te vaak werken we in lokale en 
afzonderlijke projecten zonder een langetermijnstrategie. Daarin 
moeten we een goed evenwicht vinden waarin iedereen een plek kan 
vinden, van inwoner tot ondernemer, van landbouwer tot wandelaar. 

Het landelijk karakter is onze troef en zal die ook altijd blijven, maar we
moeten ook toekomstgericht denken. We moeten onze authentieke
dorpskernen koesteren, maar ook op een correcte manier plaats 
voorzien om betaalbaar te wonen en duurzaam te ondernemen.

EEN SLIMME RUIMTELIJKE ORDENING
LVB – Lijst van de Burger pleit voor initiatieven met een maximale integratie in het landschap. Daarin is 
bijgevolg geen plaats voor hoogbouw die het zicht op onze landschappen of dorpskernen ontneemt. 

We willen de dialoog aangaan met onze burgers over hoe we onze kernen 
kunnen versterken en de open ruimtes vrijwaren. Samen moeten we binnen 

afzienbare tijd tot een beeldkwaliteitsplan van Groot-Pepingen komen. 
In zo’n plan zitten alle typische Pepingse landschapselementen 
en dorpszichten vervat. Het geeft burgers en bestuur een heldere 
leidraad voor een aangepast vergunningenbeleid. Het effent het pad 
naar een slimme langetermijnvisie over het landelijk karakter van de 
gemeente.

VERGROENING STIMULEREN
Het landelijk karakter willen we niet alleen vrijwaren. We moedigen 
onze burgers en landbouwers aan om zelf ook aan het werk te gaan. 
Initiatieven zoals erosiebestrijding, bevorderen van de biodiversiteit, 

het aanplanten van streekeigen bomen of hagen, bloemenweiden 
zaaien, aanleggen van groengevels of groendaken, enz. moeten maximaal 

worden ondersteund en gepromoot vanuit de gemeente. Zo ontstaan tientallen 
nieuwe natuurgebiedjes in onze gemeente. De formule van samenaankoop, 

georganiseerd door de gemeente, is daarvoor perfect. De alom bekende kippenactie – 
perfect om de afvalberg te verminderen – hoort ook thuis in dat rijtje.

Om de drempel naar meer streekeigen groen te verlagen, willen we het containerpark 
goedkoper maken voor groenafval en hakseldag(en) organiseren.
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De eigenaars van braakliggende terreinen willen we actief 
stimuleren om er tijdelijk groen op te zetten – zonder dat dit na 
verloop van tijd als definitief kan bestendigd worden.

LVB is nog steeds fier op de realisatie van de 
geboorteboomgaard in Pepingen. Delen hiervan kunnen we 
omzetten in bloemenweiden. We willen ook de mogelijkheid voor 
een Pepingse natuurbegraafplaats verkennen. 

Natuurgevoeligheid begint voor LVB op de schoolbanken. Samen 
met onze lagere en kleuterscholen willen we inzetten op groene 
speelplaatsen, o.a. via de Natuur Op School-subsidies van de 
provincie Vlaams-Brabant.

De luchtkwaliteit in Pepingen blijft een aandachtspunt voor LVB. Als 
bestuur werkten we voor het eerst samen aan het aardbeiplantjes-

project waarbij vooral fijn stof gemeten werd. Die bereidheid 
moet er blijven bij het bestuur, om er later gepaste 

conclusies uit te trekken. Tenslotte willen we bij dit 
alles de burger betrekken door de oprichting van een 
loket waar men terecht kan met vragen over land-
schapsbeheer en –bescherming.

DUURZAME SAMENAANKOOP
Als gemeente moet Pepingen zelf het goede voorbeeld 
geven. LVB wil haar plan verder zetten voor 
milieuvriendelijkere CNG- en elektrische wagens met 
laadstation. Op vraag van LVB kwam er een eerste 
elektrische laadpaal in het centrum van Pepingen. In 

de volgende legislatuur willen we elke deelgemeente 
voorzien van minstens één laadpaal. Zo wordt Pepingen 

de wegbereider voor een intergemeentelijk netwerk van 
laadpalen.

Onder impuls van LVB werd de Ninoofsesteenweg in Pepingen als eerste 
gewestweg in Vlaanderen voorzien van milieuvriendelijke LED-
verlichting. LVB wil deze duurzame verlichting doortrekken naar de 
rest van de gemeente.

Coöperatieve energieprojecten bewezen in de andere 
gemeenten al hun nut: burgers worden betrokken 
en kunnen investeren in de duurzaamheid van eigen 
publieke gebouwen. Daarnaast kan de formule 
van samenaankoop ingezet worden voor isolatie, 
zonnepanelen, elektrische fietsen, kerstbomen met 
wortel, enz.

Initiatieven zoals de Klimaatmobiel, waarbij burgers 
geïnformeerd worden over energiezuinigheid en 
energieneutraal zijn moedigen we sterk aan.

“Duurzame publieke gebouwen
elektrische laadpalen, 

energiezuinige 
LED-straatverlichting, 

een strucutrele aanpak van 
zwerfvuil,...

LVB wil van Pepingen 
een duurzame

voorbeeldgemeente maken.”

Bijenhotel in de 
Pepingse 

geboorteboom-
gaard.
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 INTEGRALE AANPAK VAN ZWERFVUIL 
EN SLUIKSTORTEN
LVB wil gaan voor een structurele en integrale 
aanpak van zwerfvuil, zowel van de oorzaak als het 
gevolg. Op initiatief van LVB – Lijst van de Burger 
werd de gemeente Pepingen begin dit jaar lid van 
de Statiegeldalliantie. Hiermee pleiten we met 
honderden andere gemeenten en organisaties voor 
het invoeren van statiegeld op blikjes en plastic 
drankflessen. Met statiegeld is men sneller geneigd 
om blikjes en plastic flesjes terug in te leveren. Gevolg: 

minder zwerfafval, minder opruimkosten, 
minder dierenleed en betere recyclage van 

waardevolle materialen.

Door mobiele camera’s in probleemzones willen we de pakkans 
verhogen bij sluikstorten en een ontradend effect creëren. 
Een zo goedkoop mogelijk containerpark helpt in de strijd 
tegen sluikstorten. In samenwerking met gemeente Lennik en 
Intradura wil LVB de prijszetting van het containerpark voor 
alle soorten fracties evalueren.

ZUIVERE BEKEN
Op vlak van waterzuivering werd de hete aardappel 
veel te lang doorgeschoven in Pepingen. Zuivere 
beken dragen nochtans bij tot een gezonde 
gemeente. LVB maakte als eerste bestuur echt 
werk van deze verplichte waterzuiveringsnorm. 
We zijn dan ook tevreden dat de eerste locatie 
in Heikruis – zoals voorgesteld door LVB - werd 
goedgekeurd. 

LVB wil in dialoog gaan met onze burgers en 
alle omwonenden, voorzien in objectieve en 
juiste info over waterzuiveringen en wil zo de 
meeste geschikte locatie vinden voor de tweede 
waterzuivering.

Zuivere beken 
dragen bij tot 
een gezonde 
gemeente.

De Pepingse 
Mooimakers 

verdienen 
blijvende steun 

van LVB.
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PEPINGS ERFGOED

Overal in onze mooie gemeente vinden we sporen terug van een rijk verleden. Wat onze gemeente uniek 
maakt, moeten we koesteren en veilig stellen voor de toekomst. Zo is LVB trots op de restauratie van de 
beschermde voormalige abdijkerk in Bellingen die er onder onze impuls kwam en voltooid werd in 
2013.

Het debat over de herbestemming van 5 van de 6 kerken in Pepingen 
moet niet alleen binnen de muren van het gemeentehuis gevoerd 
worden. LVB wil hier de hele Pepingse gemeenschap bij 
betrekken. Alleen door burgers, adviesraden en 
verenigingen te laten participeren, kunnen we echt 
tot een gedragen oplossing komen.

Onze kerkhoven maken eveneens deel uit van 
het patrimonium. LVB pleit voor een moderner 
kerkhovenbeleid, aangepast aan de huidige noden. 
Zo moet er werk gemaakt worden van strooiweides 
op alle Pepingse kerkhoven, kleinere grafkelders 
voor urnes, een gedenkteken voor sterrenkindjes en 
van verdere ingroening. Er moet bovendien betere 
communicatie komen over geplande werken.
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EEN TOEKOMSTGERICHT 
LANDBOUWBELEID
Moderne landbouw evolueert razend snel. Van onze 
landbouwers wordt er dagelijks veel flexibiliteit, door-
zettingsvermogen en vindingrijkheid verwacht. LVB 
wil onze landbouwers daar optimaal in ondersteunen. 
Landbouwers moeten de kans krijgen om zich 
duurzaam te ontwikkelen. Nieuwe geïntegreerde of 
biologische teelt, thuisverkoop en boerenmarkten 
moeten ook vanuit de gemeente ondersteuning krijgen.

Om de vinger aan de pols te houden wil LVB gaan voor een 
sterke landbouwraad die een echte adviserende rol kan opnemen 
in het landbouwbeleid. De goede samenwerking die LVB kende met de 
landbouwers bij het opzetten van de plannen tegen velderosie en wateroverlast 
willen wij verder zetten in de hele gemeente.

De landbouw heeft baat bij een goed onderhoud van plattelandswegen en van grachten. Daar wil LVB 
blijvende aandacht voor hebben. LVB wil verder ook inzetten op het omzomen van 

weiden met inheemse hagen en het bestendigen van de toelagen voor verplichte 
grond- en mestontleding. De jaarlijkse inzameling van oude silobanden, 

landbouwplastic en prikkeldraad moet behouden blijven.

Initiatieven die de landbouw in de kijker zetten, zoals de Dag van de 
Landbouw of de Jaarmarkt, zijn voor LVB belangrijke speerpunten. 
Hier maken onze inwoners kennis met de noden van onze landbouw 
en het belang van voldoende ruimte voor economische landbouwacti-
viteit in landbouwzones. Landbouw speelt immers een belangrijke rol 
in volksgezondheid en voedselveiligheid. Daarom willen we de lokale 
landbouwactiviteiten ook voor de komende generaties veilig stellen.

LANDBOUW &
ONDERNEMEN

“LVB wil onze 
landbouwers 

maximaal 
ondersteunen in 
hun duurzame 
ontwikkeling.”
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MEER RUIMTE VOOR ONDERNEMEN
LVB – Lijst van de Burger wil gaan voor een ondernemersvrien-

delijke gemeente. Daarom pleiten we voor de invoering 
van een KMO-zone die ruimte geeft aan nieuwe en 
bestaande ondernemers. Voor alle duidelijkheid: een 
KMO-zone is een goed afgebakende ruimte waar 
ondernemers zich kunnen vestigen onder strikte 
voorwaarden. Het gaat niet over industrie of grote 
winkelcentra! Het biedt wel ruimte aan (startende) 
ondernemers en ambachtslieden die vaak al een band 
hebben met de regio.

Ondernemen kan perfect met respect voor het 
landschap, de natuur en de omwonenden. Dat moet 
mogelijk zijn met een doordachte inplanting van een 
KMO-zone met groene randvoorwaarden. Zo wordt 
ook vanuit deze hoek een bijdrage geleverd aan het 

landelijk karakter van onze gemeente dat op ieder 
moment bewaard moet blijven.

         
STERKE MIDDENSTAND, STERKE GEMEENTE
De interactie tussen ondernemers en bestuur moet opnieuw 
gestimuleerd worden bij alle relevante aangelegenheden. Dat kan via 
het herwaarderen van de middenstandsraad tot een sterk orgaan dat 
gehoord wordt en zo opnieuw een resultaatgerichte bijdrage levert tot 
het dagdagelijks bestuur.

Verder willen we als LVB de Pepingse handelaars en zelfstandigen 
steunen door handelskernversterking, en dit niet enkel in de 
hoofdgemeente. Dat is niet alleen goed voor het ondernemerschap 
maar ook voor ons landelijk karakter. Dat ondernemerschap kan 
verder in de hand worden gewerkt door in te zetten op een actieve 
samenwerking met ondernemersnetwerken en hulporganisaties voor 
zelfstandigen in de problemen.

“Ondernemers 
zijn een

essentieel deel 
van een

bruisende 
gemeente”

LvB ondersteunt
lokaal ondernemerschap.

“LVB wil onze 
landbouwers 

maximaal 
ondersteunen in 
hun duurzame 
ontwikkeling.”
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EEN ACTIEF VERENIGINGSLEVEN
De Vlaamse middelen voor cultuur en sport zitten  in elke gemeente sinds 
2016 in de grote pot van het gemeentefonds. De gemeente Pepingen 
beschikt nu over deze middelen zonder de verplichting van een strak 
cultuur- of sportbeleidsplan. De verleiding bestaat om die middelen aan 
andere zaken te besteden dan aan sport of cultuur. LVB zal dit niet doen wil 

daarom een degelijk cultuur- en vrijetijdsbeleid blijven voeren, met 
voldoende middelen en met voldoende inspraak.

Pepingen heeft immers een bruisend en boeiend verenigingsleven. De 
LVB-kandidaten maken er al jarenlang graag en actief deel van uit. 

We hechten dan ook veel belang aan het verder ondersteunen van 
alle verenigingen. Zij zijn het cement van het sociale leven in onze 
uitgestrekte gemeente.

De gemeente doet al heel wat op het gebied van financiële, logistieke 
en infrastructurele ondersteuning. De middelen die er nu voor voorzien 
worden, willen we minstens behouden. Via het subsidiereglement 
moeten vernieuwende initiatieven op gebied van sport en cultuur 
aangemoedigd worden.

Voor LVB is kunnen deelnemen aan sport, cultuur en vrije tijd 
geen luxe maar een basisrecht. De Pepingse Koepongs zijn een goede 

aanzet maar blijven beperkt tot Pepingse activiteiten. Financiële, sociale en 
psychologische drempels om aan activiteiten deel te nemen, worden nog niet 

helemaal weggehaald. Daarom wil Lijst van de Burger zich inzetten om de algemene 
UiTPAS in samenwerking met de omliggende gemeenten naar onze regio te brengen. Met 

deze laagdrempelige spaar- en voordeelkaart vergroten we het aanbod en leiden we iedereen – ongeacht 
afkomst – naar sport-, cultuur- en vrijetijdsactiviteiten in de hele regio.

VERENIGD
PEPINGEN

“We hechten veel 
belang aan het verder 
ondersteunen van het 
bruisende en boeiende 

verenigingsleven in 
Pepingen.”

Een nieuwe veiligheidsdeur voor de 
Schuur? Geen probleem!



13

INFRASTRUCTUUR OP MAAT VAN 
PEPINGEN

LVB wil dat iedere Pepingse vereniging 
steeds in een geschikte locatie 

terecht kan en dat kan vandaag al in 
de meerderheid van de gevallen. Er 

zijn echter nog enkele werkpunten. Zo verdient zaal de Kring in 
Bellingen een doorgedreven opknapbeurt. De Schuur in Pepingen 
is een mooie ruimte en kan mits de nodige aanpassingen 
(geluidisolatie, vloer, veiligheid) fungeren als vrijetijdsruimte voor 
burgers en verenigingen. 

Onze jeugd verdient degelijke, veilige en goed 
uitgeruste lokalen. Een onafhankelijke jeugdraad – 
geleid door de jeugd en niet door de bevoegde 
schepen - moet een sterke partner blijven 
van het gemeentebestuur.

Pepingse sportverenigingen moeten 
nu vaak uitwijken naar buurgemeenten. 

De sporthal kreeg dankzij LVB een haalbaar 
ruimtelijk uitvoeringsplan dat door alle partijen 

werd goedgekeurd. Samen met de verenigingen, 
geïnteresseerde burgers en omwonenden willen we nu eindelijk werk 
maken van de concrete plannen en van de uitvoering. Een sporthal in 
Pepingen mag geen fata morgana worden.

Een nieuwe veiligheidsdeur voor de 
Schuur? Geen probleem!

LVB zet in op echte 
verjonging.
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De locatie van onze bibliotheek zorgde de laatste jaren voor heel wat commotie. LVB blijft de geplande 
verhuis naar Pepingen betreuren. De bibliotheek in Bellingen in combinatie met het schoolgebouw 
biedt heel wat troeven. Aangevuld met de gerestaureerde kerk, Ter Loo, zaal de Kring en de prachtige 
landschappen had men alle troeven om van Bellingen een echt cultuurdorp te maken. In de visie van LVB 
mogen de gemeentediensten in Pepingen-centrum absoluut verstevigd worden, maar moeten al onze 
dorpskernen de kans krijgen om hun troeven uit te spelen.

Wat de locatie van de bib ook moge zijn, LVB gaat voluit voor een eigentijdse, laagdrempelige bib. Een 
aangename kennis- en ontmoetingsplaats voor alle leeftijden, waar iedereen de kans krijgt om te lezen, 
te leren, te ontdekken en te netwerken samen met zijn of haar dorpsgenoten. Bovendien moet deze bib 
van de toekomst samen met de andere 14 bibs van Regiobib Pajottenland & Zennevallei doorgedreven 
digitaal zijn.

“Wat de locatie ook moge 
zijn, LVB gaat voor een 
aangename, eigentijdse 

en moderne bib.”

De bib in Bellingen 
werkt nu samen 

met 14 ander bibs 
onder ‘Regiobib 
Pajottenland & 
Zennevallei’.
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DESKUNDIG SOCIAAL BELEID VIA HET OCMW
Vanaf 1 januari 2019 is de integratie gemeente-OCMW een 
feit, al is er van een afschaffing van het OCMW geen sprake. 
OCMW en gemeente blijven 2 entiteiten, met eigen middelen 

en bestuursorganen. Elke verkozen kandidaat wordt 
zowel gemeenteraadslid als OCMW-raadslid. De 
aansturing gebeurt door één algemeen directeur.

Over deze integratie valt heel wat te zeggen. LVB wil 
er echter een positief verhaal van maken. We voorzien 
evenveel middelen voor een sociaal beleid, maar we 
zetten ze efficiënter in. We brengen alle OCMW- en 
gemeentediensten rond welzijn samen op één plaats 
in de Zagerij, bij voorkeur aangestuurd door één 
mandataris. Dit maakt het voor de Pepingenaar al 
heel wat duidelijker. Het bestaande OCMW-gebouw 
kan omgevormd worden tot extra sociale woningen.

LVB pleit er ook voor dat alle beslissingen sociaal 
afgetoetst worden. Alle facetten van het leven zoals 
cultuur, sport, jeugd, wonen en werken willen we 
betrekken bij de opmaak van het lokaal sociaal 
beleidsplan. SAMEN sterker!

SAMEN ARMOEDE BESTRIJDEN
Afgaand op de statistieken is Pepingen een welvarende gemeente. Zeer weinig leefloners, weinig 
werklozen, een opvallend beroepsactieve bevolking (80%) en een sterk stijgend gemiddeld inkomen.

Armoede is echter niet altijd zichtbaar en ook hier is voorkomen beter dan genezen. LVB pleit voor een 
sterk OCMW dat de vinger aan de pols blijft houden. Dat kan door een sterke inzet op preventie, de 
aanpak van verdoken armoede (ook bij zelfstandigen en landbouwers), door tijd vrij te maken voor 
huisbezoeken en door mensen te blijven helpen bij budgetbeheer.

Armoede is niet alleen een kwestie van centen. In een uitgestrekte, landelijke gemeente als Pepingen 
bestaat er ook vervoersarmoede. Het aanbod van De Lijn is onvoldoende voor verplaatsingen binnen en 
buiten de gemeentegrenzen. Niet iedereen is nog in staat om met de fiets te rijden of bezit een wagen, 
laat staan een taxi te betalen. 

PEPINGEN
VOOR IEDEREEN

 
 
 

 

De Zagerij: centraal 
punt voor welzijn



16

Daarom pleit LVB voor een versterking van de minder 
mobielen centrale door er blijvend vrijwilligers voor warm 
te maken. Deze dienstverlening richt zich hoofdzakelijk 
tot senioren. Ter aanvulling wil LVB burgerinitiatieven 
voor autodelen aanmoedigen en de mogelijkheid 
onderzoeken voor een toegankelijke Pepingse 
vervoersapp.

ZORGEN VOOR ELKAAR
Ons doel blijft om ouderen en andere zorgbehoevenden zo lang 
mogelijk betaalbaar én kwaliteitsvol thuis te laten wonen. Het OCMW 
van Pepingen investeert al heel wat in ouderenzorg. LVB wil deze beleidskeuze 
verderzetten en de professionele ondersteuning uitbreiden voor vrijwilligers en mantelzorgers. Voor 

iemand zorgen kan immers fysiek en psychisch belastend zijn. Lijst van de Burger wil 
hen verder ondersteunen met een financiële tegemoetkoming, maar ook met vor-

mingsmogelijkheden en extra begeleiding. Die willen we individueel of in groep 
voorzien, zoals bv. praatcafés.

Vrijwilligers vormen binnen gemeente en OCMW een onmisbare schakel 
en dat zal in de toekomst nog meer het geval zijn. Denken we maar aan 
de minder mobielen centrale van het OCMW of de vele vrijwilligers in 
de adviesraden. Vrijwilligers betrekken, ondersteunen, begeleiden én 
waarderen is een must.

We willen werk maken van een echt vrijwilligersbeleid. Dat willen we 
opentrekken naar alle Pepingse welzijnsvoorzieningen, 

seniorenverenigingen, jeugdverenigingen, enz. Ook hier geldt ons moto: 
SAMEN STERK.

KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE
Een hoge tewerkstellingsgraad betekent dat er ook heel wat jonge gezinnen in onze gemeente op zoek 
zijn naar kinderopvang. LVB steunt dan ook elk initiatief dat de capaciteit van de kinderopvang vergroot.

LVB gaat ook voor de verdere ondersteuning van de speelpleinwerking. Zij maken 
het voor werkende ouders mogelijk om met een gerust hart naar het werk te 
gaan. Waar mogelijk gaan we ook voor aangepaste naschoolse opvang met 
respect voor de leeftijden van de kinderen.

LVB wil de mogelijkheid onderzoeken om van Pepingen een 
volwaardige Pleegzorggemeente te maken. In samenwerking 
met Pleegzorg Vlaanderen werkt Pepingen dan een plan uit 
om pleegzorg actief te promoten en ondersteunen in de 
gemeente. Opvang door warme Pepingse gezinnen kan voor 
de meest kwetsbare kinderen een wereld van verschil maken.
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WONEN IN PEPINGEN
Een huis kopen in Pepingen is een dure zaak en te 

vaak onbetaalbaar voor onze jonge inwoners. Als alle 
projecten afgewerkt zijn (Bogaarden, achter de Zagerij) 
zal de gemeente voldoen aan het wettelijk opgelegde doel 
van 41 sociale koop– en huurwoningen. Met LVB vinden 
we dit een goede zaak.

Als gemeente zelf woningen verhuren en onderhouden 
houdt evenwel financiële risico’s in. Daarom zal LVB 
onderzoeken of het mogelijk is om samen te werken met 
een externe partner voor wat het beheer betreft. Zo kan 
het OCMW zich verder focussen op kerntaken én korter 
op de bal spelen via woonbegeleiding.

Momenteel verhuizen vele senioren naar Halle omdat hun woning 
niet is aangepast of omwille van de nabijheid van voorzieningen daar. 
Bovendien kunnen of willen niet alle senioren de stap zetten naar assistentiewo-
ningen. Zij zijn op zoek naar een betaalbare tussenoplossing.

LVB wil werk maken van betaalbare bejaardenflats én kleinere woningen in het centrum van Pepingen. 
Want ook onze jongere inwoners willen in onze gemeente blijven wonen. LVB wil met partners zoals 
Vlabinvest actief op zoek gaan naar mogelijke projecten in onze gemeente.

Een aantal landschappen in Pepingen zijn eeuwenoud en hangen samen met de talrijke open ruimten die 
onze gemeente rijk is. Die willen we met LVB vrijwaren. Bijkomende woongelegenheden willen we vooral 
binnen de bestaande dorpskernen creëren. Kleinere kavels bieden eveneens een oplossing.

Verbouwing van 
sociale woningen in 

Heikruis
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OPEN BESTUUR

VERTROUWENSDEMOCRATIE
LVB – Lijst van de Burger wil terug naar een vertrouwensdemocratie 
en dat begint bij de manier waarop politici hun mandaat uitvoeren. 
Een bestuur dat EERLIJK, STERK en OPRECHT is, ook wanneer het 
gaat om moeilijke beslissingen. In zo’n bestuur is geen plaats voor 
eigen gewin, maar kiezen wij als LVB voor een opbouwend debat.

In een vertrouwensdemocratie staat het respect voor de kiezer 
centraal. Ons voorstel is een deontologische code voor lokale politici. 
Daarin met stip op één: het opbouwend debat vooropstellen - eerder dan het blokkeren van beslissingen 
voor eigen politiek gewin. Een mandataris die zich niet meer kan vinden in de standpunten van zijn 
fractie, geeft zijn mandaat terug aan de lijst waarop hij verkozen is.  Zo wordt het algemeen belang 
vooropgesteld.

Respect voor de kiezer vertaalt zich ook in een beleid dat gevoerd wordt volgens het verkozen 
programma, met een correcte en objectieve uitleg van dossiers. De burger heeft niet alleen nood aan 
juiste informatie, hij heeft daar ook recht op. Dat moet in de toekomst makkelijker en toegankelijker.

Informatie vanuit het bestuur naar de bevolking moet neutraal en objectief zijn. In onze toekomstvisie 
deelt het bestuur jaarlijks een stand van zaken mee van de belangrijkste dossiers. De financiële resultaten 
worden dan op een overzichtelijke én begrijpelijke manier voorgesteld. Voor al deze zaken willen we een 
onafhankelijke communicatieambtenaar inschakelen. Informatie moet naar de burger blijven gaan via de 
papieren publicaties, maar ook via de gemeentelijke website. Die laatste moet meer informatie bevatten 
en gebruiksvriendelijker worden.

“In een 
vertrouwensdemocratie

 staat respect voor 
de kiezer centraal.”

‘Pepingen in 
Ganzenpas’ zet alle 
troeven van onze 

gemeente in de verf.
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BURGERPARTICIPATIE
De burger wil meer participeren in het bestuur. Hij/zij moet de 
kans krijgen om rechtstreeks met bestuurders en administratie in 
contact te treden of zelfs in beperkte gevallen een doorslaggevende 
stem te hebben. Regelmatige buurtbabbels en Burgercafés met 
leden van de gemeenteraad zal het contact met die mandatarissen 
vergemakkelijken. We pleiten ook voor vaste, open spreekuren voor 
alle mandatarissen.

We gaan voor objectieve en inhoudelijk sterke adviesraden. Zij 
zijn een waardevolle partner voor het gemeentebestuur, maar 
moeten hun werk wel onafhankelijk kunnen blijven doen. Vaak 
overlappen de werkterreinen en daarom pleiten we voor overleg-
momenten tussen onze verschillende adviesraden. Zo kan er van 
elkaar geleerd worden. We pleiten ook voor een memorandum, waarin alle adviesraden hun vragen en 

voorstellen voor de bestuursploeg bundelen en dat kan dienen als leidraad.

Dialoog- en inspraakmomenten bij grote projecten dienen vooraf te gebeuren. 
Geen vergaderingen waar de burger voor voldongen feiten staat. LVB pleit 

er voor om inwoners een budget toe te wijzen voor bepaalde projecten 
zoals dorpskernvernieuwing. Zij kennen de noden van hun dorpskern 
immers het best.

FINANCIEEL VERANTWOORD BELEID
Politici moeten durven op lange termijn denken. Dat betekent dat 
structurele projecten voldoende financiële middelen moeten krijgen 
om ook voor de komende generaties te kunnen dienen. Daarom moet 
doordacht met de gelden van de gemeente worden omgesprongen. 

Verspillingen of uitgaven die enkel het politieke belang dienen worden 
geweerd. In 2013 maakte LVB als eerste gemeentebestuur werk van een 

echt financieel meerjarenplan. De financiële impact van investeringen werd juist 
ingeschat en niet meer doorgeschoven naar volgende besturen. LVB blijft pleiten voor 

een realistisch financieel beleid, op maat van de financiële mogelijkheden van Pepingen.

“In een 
vertrouwensdemocratie

 staat respect voor 
de kiezer centraal.”

Met de Grote Pepingse Enquête polste 
LVB bij elke Pepingse burger naar zijn 

of haar ‘pracht van een gedacht’
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Sterk en oprecht, SAMEN echt!

Eddy Timmermans

U kan op meerdere kandidaten van de LVB-lijst stemmen!
www.lvb-pepingen.be

      Volg ons op Facebook - @LVBpepingen!

Greta Cochez-Leroy Rudi Seghers

Gule Dedobbeleer Saskia Beeckmans Sander Geerts

Gunther Roobaert Sylviane Crozaz Guy Derijcke
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