spaplus.be

deinze & nevele

#helemaaltoekomst

spaplus.be
19

spaplus.be

sp.a plus maakt deinze & nevele
#helemaaltoekomst
Een creatief en gedurfd jeugdbeleid voor en door jongeren
Een stad die oog heeft voor haar jeugd, is een stad die leeft. sp.a plus wil
een creatief & gedurfd jeugdbeleid voor Deinze en alle deelgemeenten,
waarover we de jongeren zelf laten meedenken en -beslissen.
• sp.a plus wil “speelweefsel” creëren op plekken waar veel
kinderen wonen of jongeren samenkomen. En we verbinden
die plaatsen met elkaar. We willen kinderen en jongeren op
een laagdrempelige in hun spelen of recreatie stimuleren.
• We maken echte inspraak van jongeren en kinderen mogelijk met
een ruime bevraging. We stellen vragen over thema’s die hen nauw aan het hart
liggen en zoeken samen hoe we de stad en e deelgemeenten nog aantrekkelijker
kunnen maken.
•

sp.a plus besteedt extra aandacht aan kinderen en jongeren die moeilijker aansluiting vinden met de samenleving. Met het project “pleeggrootouders” gaan we
bijvoorbeeld op zoek naar enthousiaste en actieve senioren die vrijwillig de rol
van oma en opa willen opnemen voor bepaalde kinderen.

•

Voor jong en oud moeten er plekken zijn om samen te komen en “cultuur” op
te doen, ook als dat om eerder alternatieve vormen gaat buiten het reguliere
aanbod. We ondersteunen daarom ook kleine ongebonden initiatieven waar (sub-)
culturen met een hart een plek kunnen vinden.

Erfgoed voor de toekomst
We kunnen maar de toekomst hoopvol tegemoet zien,
als we ook nog ruimtelijk houvast hebben in dit jachtige
leven. Oude gebouwen die er al meer dan een héél
mensenleven staan bieden een degelijk ankerpunt.
We eisen daarom een degelijk erfgoedbeleid.
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•

sp.a plus verzet zich tegen het al te driftig slopen zoals in de afgelopen
decennia, veel ging al verloren. Gebouwen met erfgoedwaarde moeten de
bescherming krijgen die ze verdienen zodat ze overeind blijven
voor toekomstige generaties.

•

We schenken aandacht aan de zinvolle herbestemming en vernieuwbouw van
historische panden zoals kerken, pastorijen en oude fabrieksgebouwen zodat ze
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een antwoord bieden op de nood aan woon- en werkruimte in onze
nieuwe fusiestad.
•

Erfgoed gaat over meer dan gebouwen alleen natuurlijk. Ook waardevolle
landschappen en immaterieel erfgoed zoals onze lokale dialecten en gebruiken
verdienen initiatieven om ze te laten voortleven voor de kinderen van morgen.

Cultuur voor een open blik op de wereld
Het bestuur heeft een belangrijke rol in het vorm geven
aan het cultuurbeleid van de stad en zijn deelgemeenten. Maar cultuur bloeit maar echt in een stad
met 17 deelgemeenten bij de gratie van het verenigingsleven en zijn vele vrijwilligers. sp.a plus wil daarom werk
maken van de ondersteuning van de plaatselijke
verenigingen en hun vrijwilligers.
•

Om degelijk te kunnen werken hebben verenigingen vooral ondersteuning nodig in
de vorm van voldoende lokalen en logistiek. Daarom pleit sp.a plus voor het gratis
ter beschikking stellen van voldoende zalen voor alle niet-commerciële activiteiten.
We vereenvoudigen de subsidiëring, zodat dit zowel voor de verenigingen als voor
de stadsdiensten een belangrijke vermindering betekent van de administratieve
rompslomp.

•

Verenigingen moeten kunnen gebruik maken van een goed uitgeruste uitleendienst voor geluids-en lichtmateriaal. Ook logistieke ondersteuning via de
uitlening van stoelen, tafels, podium-elementen en dergelijke moet voorzien
blijven aan de laagst mogelijke kost voor de verenigingen.

•

Er moet ruimte zijn voor nieuwe en bestaande culturele initiatieven in de deelgemeenten . Podiumkunsten moeten zich bijvoorbeeld niet beperken tot het Cultureel Centrum en tentoonstellingen niet tot het Museum. Culturele initiatieven
moeten op gelijkwaardige manier ondersteund worden en een divers en lokaal
toegankelijk cultuuraanbod garanderen.

•

Het bibliotheekbeleid moet in de toekomst georganiseerd worden rond het volwaardige behoud van de bibliotheken van Deinze centrum en van Landegem.

Sport, goed voor lichaam én geest
Sporten houdt ons fysiek gezond en mentaal fit. Maar samen sporten
brengt mensen ook dichter bij elkaar en bevordert het vertrouwen van
mensen in elkaar. Sport is een essentieel onderdeel van een gelukkige
samenleving. Daarom kiezen wij voor het stimuleren van een breed
en nabij sportaanbod.
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•

Bij het subsidiëren van sportverenigingen, moeten we vooral
rekening houden met de jeugdwerking van de vereniging.
Sport stimuleren is meer dan het stimuleren van een gezonde leefwijze. Het is ook een uitstekend middel om de
jeugd in een ontspannende sfeer kansen te bieden voor
het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Leren doorzetten, zich inzetten voor de groep, sportiviteit, leren
omgaan met winnen en verliezen… zijn onmisbare
elementen van een gezonde maatschappij.

• Bij het investeren in nieuwe sportinfrastructuur kiezen
we radicaal voor een zeer breed en zeer nabij aanbod
zodat afstand geen drempel meer vormt. Kwalitatieve
sportfaciliteiten in de buurt aanbieden is dan ook cruciaal.
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•

Goed onderhouden sportfaciliteiten zetten aan tot het gebruiken ervan.
Daarom willen we voldoende middelen voorzien voor een degelijk
onderhoud van de locaties.

•

Scholen beschikken vaak over ruimtes waar sport kan gedaan worden of sportfaciliteiten die buiten de schooluren onderbenut of helemaal niet benut worden.
Het bestuur moet ervoor zorgen dat over het ruimer gebruik van deze faciliteiten
met de betrokken partijen praktische oplossingen uitgewerkt worden.

