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sp.a plus maakt deinze & nevele
#helemaalsociaal
Vlotte en betaalbare kinderopvang zonder gedoe
sp.a plus maakt zowel de naschoolse kinderopvang als de
opvang voor baby’s en peuters betaalbaar voor iedereen en
zorgt er voor dat elke ouder in onze stad en in haar deelgemeenten op een vlotte manier een plekje kan reserveren.
•

Kinderopvang moet voor iedereen betaalbaar zijn. sp.a plus wil de
tarieven voor naschoolse kinderopvang georganiseerd door de stad verlagen.
In Deinze zitten we in elke categorie tegen het maximumtarief aan
bepaald door Kind en Gezin. In Nevele liggen de tarieven lager.

•

Ook kinderopvang voor baby’s en peuters wil sp.a plus betaalbaarder.
We voeren een kinderopvangpremie in om ouders die niet terecht kunnen bij
een inkomensgerelateerde kinderopvang extra financiële ondersteuning te geven.

•

Onthaalouders en initiatieven voor groepsopvang verdienen onze ondersteuning.
We breiden de regel i.v.m. gratis vuilniszakken uit van Nevele naar Deinze. We onderzoeken of we een premie kunnen invoeren bij de start of uitbreiding
van een kinderopvangproject.

•

Een geschikte plaats vinden in de kinderopvang is niet altijd eenvoudig. Naast het
traditionele loket voert sp.a plus een online kinderopvangwijzer in. Ouders kunnen
zo van thuis uit bekijken welke initiatieven er bestaan, wat de openingsuren zijn en
waar er nog een plekje vrij is.

Een zorgeloze oude dag voor senioren
sp.a plus wil voor elke senior in onze stad en haar deelgemeenten een zorgeloze oude dag dichtbij de vertrouwde
omgeving. Of dat nu thuis is, in een assistentiewoning
of in een verzorgingstehuis.
•
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Een betaalbaar aanbod aan aangepaste assistentiewoningen is voor sp.a plus
een prioriteit. Momenteel scoren zowel Deinze als Nevele ondermaats. Er zijn 8
woningen per 1000 senioren, terwijl het Vlaamse gemiddelde op 20 woningen
per 1000 senioren ligt. We streven ernaar dat het aanbod vergroot
tot minstens dit gemiddelde.

spaplus.be
•

De dagprijs van het OCMW-rusthuis Deinze en WZC Ter Leenen, die zelfs nu al
veel mensen pijn doet, moet onder controle gehouden worden. Op die manier
kunnen we de prijssetting van andere rusthuizen enigszins milderen. We voorzien
ook voldoende opgeleid personeel en zorgen voor een strikte kwaliteitsbewaking.

•

We bouwen een dagverzorgingscentrum uit in Nevele, naast de twee die
er vandaag zijn in Deinze. Zo kunnen ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.

Zorgen voor betaalbare woningen en stimuleren
nieuwe woonvormen
Het aanbod aan sociale woningbouw moet drastisch
omhoog zodat de wachttijden beperkt worden. Ook
nieuwe woonvormen verdienen onze aandacht en
moeten deel uitmaken van het toekomstig woonbeleid
in onze stad.
•

Een huis op de privémarkt huren of kopen is niet voor iedereen haalbaar. Voor sp.a
plus heeft iedereen evenveel recht op een degelijk én voor hen betaalbaar dak
boven het hoofd. Om dit te kunnen realiseren zetten we meer in op sociale
woningbouw. Het aanbod in Deinze (2 op 100) en Nevele (4 op 100) ligt veel te
laag. De wachttijden zijn daardoor te lang. Dat moet een pak korter.

•

We stimuleren nieuwe woon- en eigendomsvormen zoals kangoeroewonen,
co-housing, wooncoöperaties en andere. We organiseren informatieavonden om
samenhuizen te promoten en te ondersteunen. We trekken zelf actief proefprojecten om de mogelijkheden van nieuwe woon- en eigendomsvormen zoals
o.a. co-housing en wooncoöperaties te helpen ontwikkelen.

•

sp.a plus wil het aanbod betaalbare huurwoningen nog vergroten door de werking van Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Domus Donza verder uit te bouwen. We
stimuleren huiseigenaars actief om voor deze sociale verhuurformule te kiezen en
richten een lokale antenne op in Nevele. Ook de promotie van deze formule naar
mogelijke huurders vergeten we niet.

Een laagdrempelig sociaal huis met voldoende middelen
Het sociaal beleid in onze stad en haar deelgemeenten verdient meer aandacht en middelen. sp.a plus wil een
sociaal huis waar een persoonlijke aanpak centraal staat.
We willen de drempel naar deze dienstverlening actief verlagen.
•
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We willen een sociaal huis waar de focus ligt op een persoonlijke aanpak, om zo
sneller en beter aan de noden te voldoen. Door een efficiëntere screening, merken
we sneller mensen op die behoefte hebben aan een extra duwtje in de rug.
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•

We onderzoeken projectfinancieringen voor innovatieve zorgprojecten om onze
dienstverlening te verbeteren. Hierbij denken we concreet aan een project met als
doel om ouderen langer thuis te laten wonen en aan een project gelijklopend met
‘Mission’ uit Kortrijk. Dit project focust zich op huisbezoeken bij gezinnen met jonge
kinderen om hen te begeleiden op verschillende vlakken (huisvesting, school, werk,
etc…). De gezinnen worden uitgekozen op basis van de kansarmoedeindex.

•

Een (digitaal) loket wordt ingevoerd om vanuit een specifieke hulpvraag te
zoeken binnen het aanbod van sociale organisaties en initiatieven binnen de stad.
Op die manier wordt het voor onze inwoners veel eenvoudiger om te ontdekken
welke diensten, voordelen en rechten er beschikbaar zijn voor hen.
(zie ook sienonline.kortrijk.be)

•

Het sociale beleid in de fusiestad verdient nog meer aandacht én middelen. Er
gaat een te klein percentage van het totale budget naar het OCMW.

•

Culturele activiteiten, maar ook sport en andere activiteiten zijn vaak niet goedkoop. Dit betekent dat ze niet voor iedereen toegankelijk zijn. Met de invoering van
speciale cheques of de uitpas willen we dat iedereen hieraan kan deelnemen. We
zorgen er wel voor dat deze cheques of pas geen stigmatiserend effect hebben.

