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Groene ruimte voor iedereen beschikbaar
We bouwen aan een een groene stad waar het
aangenaam is om te wonen en te werken. Tegelijk
willen we ook bijdragen aan een antwoord op nieuwe
uitdagingen zoals de klimaatverandering.
Duurzaamheid wordt een essentieel onderdeel
van de groene keuzes die we maken.
•

We trekken allemaal samen aan de kar en werken hiervoor nauw samen met
natuurverenigingen, maar we stimuleren ook particulieren om
groene keuzes te maken en de biodiversiteit te verbeteren.

•

We ontwikkelen een groennorm voor onze stad: een minimum aantal vierkante
meter groen per x aantal inwoners binnen een bepaalde afstand, afhankelijk van
de classificatie als woonwijk, buurt, wijk of stadsdeel. Ook in de stad zijn groen en
ruimte om te ademen een basisrecht en moet openbaar groen op wandelafstand
bereikbaar zijn.

•

We kiezen radicaal voor de bescherming, de uitbreiding en het beheer van de 3
natuurgebieden die de nieuwe fusiestad rijk is. Voor de aankoop, het beheer en de
inrichting van deze gebieden wordt een budget gereserveerd van 1 € per inwoner
per jaar.

•

Naast de natuurgebieden kan een stad of gemeente veel doen om natuurbescherming dichter bij haar inwoners te brengen: gebruik van inheems plantenen boomsoorten, ondersteuning voor de aanplant van hagen, houtkanten,
knotbomen e.d., promotie van natuurlijke tuinen enz.

Een nette buurt nodigt mensen uit om het huis uit te komen
We willen mensen terug uit hun huis halen, om elkaar op een leuke
manier te ontmoeten. De sleutel voor een hechte gemeenschap waarin
we samen zorg dragen voor de publieke ruimte, ligt daar.
•
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Zwerfvuil wordt als een een probleem ervaren in onze buurten. Heel wat particulieren nemen zelf het initiatief om het vuilnis op te ruimen. We onderzoeken, in
samenwerking met afvalintercommunale IVM en naar voorbeeld van IVAGO, een
applicatie om zwerfvuil en sluikstort te melden. Omwille van het grote aandeel
van drankverpakkingen in het zwerfvuil, ondersteunen we verder alle initiatieven
om een statiegeld in te voeren op alle drankverpakkingen.
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•

sp.a plus zet in op een netheidsbarometer om nauwkeurig in kaart te brengen
waar de pijnpunten liggen. Een goed overzicht over de locaties waar veel
zwerfvuil aanwezig is of waar sluikstorten ontstaan moet toelaten om de meest
efficiënte preventie- of handhavingsacties op te zetten.

•

We informeren en sensibiliseren verder over de gevolgen van sluikstorten of het
achterlaten van zwerfvuil. Het betrappen van sluikstorters blijft een moeilijke zaak,
maar het is toch belangrijk om verder te onderzoeken welke middelen kunnen
ingezet worden om dit asociale gedrag terug te dringen.

De klimaatproblematiek mee aanpakken
met eigen initiatieven
We moeten duurzaam omgaan met onze energiebronnen
en grondstoffen. Water- en luchtvervuiling moeten we
continu blijven bestrijden. Onze acties en beslissingen van
vandaag zullen ervoor zorgen of onze kinderen en kleinkinderen al dan niet verder kunnen leven in de wereld die
wij hen toewensen. Wensen alleen is echter niet genoeg,
bewustzijn en actie zijn onontbeerlijk.
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•

Onder het motto “Deinze klimaatneutraal in 2050” willen we onze inwoners
bewust maken van de klimaatproblematiek en zetten we een breed participatietraject op om onze fusiestad klimaatneutraal te maken. Alleen samen kunnen
we deze uitdagingen aan.

•

sp.a plus wil een “klimaatreflex” bij elk ruimtelijk project van de stad. Bij elk
project gaan we na hoe natuur ingeschakeld kan worden als klimaatbuffer en dit
over alle diensten heen. We geven hier als stad het goede voorbeeld en we bouwen
bij aankopen en openbare aanbestedingen ook duurzaamheidscriteria in.

•

De inwoners van onze stad moeten de mogelijkheid hebben om deel te nemen
aan een zonne- of winddeelproject waarbij de stad en de inwoners samen
investeren in het opwekken van alternatieve energie binnen de stadsgrenzen.
Dit zorgt ervoor dat iedereen al voor een klein bedrag kan participeren en vergroot
het draagvlak voor deze energievorm. En we beginnen bij de overheid zelf.
Zonnepanelen op het dak van de gemeentegebouwen of windmolens op
gemeentelijke gronden hebben een sterke voorbeeldfunctie en vormen
meteen de eerste deelprojecten.

•

De vervuiler betaalt. De kosten van de vervuiling moeten gedragen worden door
diegenen die de vervuiling veroorzaakt hebben. Dit algemene principe past sp.a
plus toe op de zaken waar de stad de controle over heeft, zoals het recyclagepark.
Sociale correcties kunnen voorzien worden voor wie dit nodig heeft.
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•

We realiseren de klimaatplannen van Nevele en Deinze en komen verder de
afspraken na van het burgemeestersconvenant om onze gemeente
klimaatneutraal te maken.

•

We geven met de stad het goede voorbeeld en investeren in energiezuinige
gebouwen. We pakken lichtvervuiling verder aan en bekijken waar we in kunnen
zetten op ledverlichting, specifieke armaturen en aangepaste verlichtingsregimes.

Samenwerkingsverbanden met het Zuiden
Onze welvarende fusiegemeente kan een motor voor rechtvaardigheid
en duurzaamheid zijn door samenwerkingsverbanden aan te gaan met
partners dichtbij en ver weg. We kiezen ervoor om de ogen niet te sluiten
voor wat in de wereld rond ons gebeurt en we gaan de uitdaging aan.
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•

De vier gemeenten van de LoWaZoNe hebben een stedenband met drie gemeenten in Senegal: Keur-Moussa, Pout en Diender, afgekort als KeMoPoDi. sp.a plus
wil ervoor ijveren dat Deinze vanaf 2019 met Lievegem gaat samenwerken om de
stedenband met KeMoPoDi te behouden en verder uit te bouwen. Binnen deze
samenwerking zijn de voorbije jaren ook verschillende stevige scholenbanden ontstaan. Door het behoud van deze internationale samenwerking kunnen alle verenigingen, scholen en burgers die hierbij betrokken zijn, aan boord blijven. We willen
zo een belangrijk steentje bijdragen tot meer rechtvaardige
Noord-Zuidverhoudingen.

•

De fusiegemeenten Lievegem en Deinze richten elk hun eigen GROS
(Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) in. We willen ernaar
streven om een samenwerking tot stand te brengen tussen de beide raden, de
bevoegde ambtenaren en de milieu-, cultuur- en andere raden van de beide fusiegemeenten om gezamenlijke activiteiten op te zetten In het kader van het Lokaal
Mondiaal Beleid.

•

sp.a plus wil dat de nieuwe fusiestad het gebruik van fair
trade producten ondersteunt. Op de activiteiten
georganiseerd door de gemeente bieden we fair trade
producten aan. En we informeren over lokale,
duurzame en eerlijke producten.

•

We toetsen de meerjarenplannen af aan de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)
en kaderen alle acties in één of meerdere van
deze doelstellingen.

