De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan!
‘Ieders stem telt’ wil de noden van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities op de
voorgrond plaatsen . Lokale besturen kunnen immers met de juiste maatregelen het dagelijks
leven van mensen en gezinnen die kampen met achterstelling en uitsluiting verbeteren.

Ons plan
De noden en bekommernissen van mensen die het moeilijker hebben, hoger op de politieke
agenda krijgen. We dagen (nieuwe) lokale bestuurders uit om te kiezen voor sociaal beleid.

Wij zijn tevreden als ...






de stem van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities luid en duidelijk klinkt in het
verkiezingsdebat
de beleidsprioriteiten die deze groepen naar voor schuiven op de politieke agenda staan van
de komende legislatuur
bestuurders het voeren van een sociaal beleid hoog in het vaandel dragen
we de solidariteit tussen sterke en zwakkere groepen in de samenleving kunnen bevorderen

Op 14 oktober 2018 vinden in ons land de verkiezingen voor gemeentes en provincies plaats.
Er staat die dag heel wat op het spel voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities.
Voldoende inkomen, een goed dak boven het hoofd, een betaalbare energiefactuur,
haalbare dokterskosten, een toegankelijk eerstelijnsaanbod (OCMW, CAW, DMW, …), gelijke
onderwijskansen voor de kinderen, redelijke toegangsprijzen voor cultuurevenementen,
taallessen voor anderstaligen ... Dat zijn de bekommernissen en noden van mensen en
gezinnen die het moeilijk hebben in onze samenleving
Slechts 6 op 10 Temsenaren zijn tevreden over de dienstverlening in de gemeente Temse.
Dat het laagste van heel het Waasland.
Mensen die onderaan de ladder staan hebben het in Temse extra moeilijk.
De cijfers spreken voor zich : de kansarmoede index (% geboorten in kansarme
gezinnen)piekt in Temse op 14,9% , we zitten hiermee boven het Vlaamse gemiddelde.
Bijna een verdubbeling sinds 2011!
We vroegen aan de leden van Welzijnsschakels wat zij anders zouden doen als zij
burgmeester zouden zijn.

Hun voorstellen vindt u hier.

We vragen aan het gemeentebestuur in Temse:
Maak van een krachtdadig sociaal beleid een topprioriteit. En werk dit lokaal sociaal
beleid uit samen met mensen in armoede en middenveldorganisaties. Zet de
hefbomen die elk lokaal bestuur heeft maximaal in om het fundamentele probleem dat

armoede is te bestrijden . Maak werk van herverdeling en solidariteit met respect voor grondrechten
en mensenrechten.
Ook mensen in armoede hebben een stem .
Inspraak en participatie is een noodzakelijk cement voor onze 21ste -eeuwse democratie.

1. Maak van armoedebestrijding een topprioriteit

De armoedecijfers in Temse spreken voor zich. Hier moet een ècht beleid. Niet in handen
van 1 schepen maar het hele bestuur moet zich hier verantwoordelijk voor voelen.
-

Maak een armoedeplan op in het begin van de legislatuur en geef ons inspraak!
we willen concrete voorstellen met een timing en een budget
er moet een echte dialoog tot stand komen tussen de gemeente, het OCMW en de
mensen in armoede

1.Wonen
De kost van huisvesting stijgt jaar na jaar. Mensen in armoede hebben het dan ook erg
moeilijk op dit domein. Door onvoldoende aanbod in de sociale huisvesting zijn velen
aangewezen op de private huurmarkt. Het risico om terecht te komen in een dure woning of
een woning van mindere kwaliteit is zeer groot.
De negatieve gevolgen van zulke woningen voor de gezondheid, de onderwijsprestaties van
de kinderen, financiën … zijn vaak niet te overzien. Betaalbaar wonen betekent dat
maximum 1/3de van het inkomen aan woonlasten (huur, water, energie, ...) wordt besteed.
Niet alleen het betaalbaar wonen staat onder druk, ook meer en meer mensen kunnen hun
energie-en waterkosten niet meer betalen. De distributienetbeheerder kan
energiegebruikers nog steeds volledig afsluiten van aardgas of elektriciteit. Ook een
watermaatschappij kan de kraan volledig dichtdraaien.
-

-

Zorg voor méér sociale woningen voor wie het echt nodig heeft
De wachttijd moet echt omlaag
Er moet gewaakt worden over de kwaliteit van de woningen : brandveiligheid,
isolatie, vochtbestrijding, energiezuinigheid …
Er worden veel nieuwe dure woningen gezet in Temse terwijl er juist nood is aan
goedkope huurwoningen, nieuw Temse mag toch niet alleen voor rijke mensen zijn?
Als er nieuwe wijken komen moeten er ook glascontainers voorzien worden voor
mensen die slecht te been zijn
Mensen mogen niet meer afgesloten worden van energie maar geholpen worden om
de kosten te drukken
Als er nieuwe huizen gezet worden moet er méér rekening gehouden worden met
het verkeer die dat meebrengt en met de nood aan parkeerplaatsen
Er moet opgetreden worden tegen de discriminatie van anderstaligen op de woon
markt

3. Kinderen
Wij willen meer en betaalbare plaatsen in de kinderopvang

4. Inkomen
We komen moeilijk rond, help ons om onze uitgaven te verminderen door 1gratis rol
vuilniszakken te geven aan leefloners, langdurig werklozen en al wie recht heeft op en
verhoogde tegemoetkoming

5. Verkeer
Mensen in armoede hebben vaak geen auto en zijn dus afhankelijk van het openbaar
vervoer en de fiets. Hier moet veel meer aandacht voor zijn.
-

Er zijn te weinig bussen , zowel over het water als naar Sint Niklaas (zeker vanuit
Tielrode in het weekend)
De Antwerpse steenweg ligt vol putten en is erg gevaarlijk
Aan de bib in de Oeverstraat is het gevaarlijk voor fietsers
Op Cauwerburg wordt veel te snel gereden en ligt het fietspad rechtover Saverijs heel
slecht
Meer controle op foutparkeerders komt de veiligheid van de zwakke weggebruiker
ten goede

6. Groen
- al het groen in Temse wordt weggehaald of is privé zodat je er niet van kan genieten
- beter en regelmatiger onderhoud van openbare pleintjes (ook groenzones)
- In de herfst meer en grotere bladkorven voorzien
- meer en beter verspreide vuilnisbakjes in de gemeente. Maak de opening van de vuilbakjes
iets groter
- meer en beter onderhouden bloembakken in het straatbeeld

7. Werk
De arbeidsmarkt blijft onvoldoende toegankelijk voor mensen in een maatschappelijk
kwetsbare positie. Er zijn te weinig kansen voor kortgeschoolden om langdurig aan het werk
te gaan. Er is een missing link tussen maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden en de
arbeidsmarkt. Nochtans is toegang tot volwaardig werk voor kwetsbare mensen een
belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving en biedt het kansen op
verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Heel wat mensen in armoede zijn chronisch ziek waardoor het nog moeilijker wordt om aan
de slag te geraken.
Er moet méér hulp komen om opnieuw aan de slag te geraken binnen de VDAB is er een
speciale dienst (GTB) die mensen met een arbeidshandicap helpt voor een job, die is niet gekend

8. Gezondheid
Een woning van ontoereikende kwaliteit of met te weinig comfort, te hoge
energierekeningen of huurlasten, zorgen ook voor een slechte gezondheid. Een te laag
inkomen zorgt voor uitstel van gezondheidszorgen. Slechte arbeidsomstandigheden maken
mensen ziek. Laaggeschoolden hebben minder kennis over gezond leven ... Kortom: arm
maakt ziek.
Steeds meer mensen die leven in armoede of tegen de armoedegrens voelen zich ongezond,
van 13% in 2006 tot 17% in 2015.
- er moet een Wijkgezondheidscentrum komen in Temse waar alles samen zit (dokter,
verpleegkundige, kinesisit …)
-Derde betaler-regeling zou ruimer moeten zijn dan nu
-er is een gratis tandartsdienst in Sint Niklaas (Tand-em) die hier niet bekend gemaakt wordt
-in het nieuwe zwembad zou je ook gewoon moeten kunnen douchen

9. Vrije tijd

Deelnemen aan cultuur, sociaal-culturele en sportactiviteiten is een recht voor iedereen.
Iedereen moet de kans krijgen om zich vrij op deze velden bewegen. Helaas beschikt niet
iedereen over deze vrijheid. Tal van belemmeringen staan immers in de weg. De financiële
drempel is maar één van de vele drempels die kansengroepen de toegang tot vrije tijd
belemmeren. Daarnaast zijn er minder zichtbare belemmeringen. Hierbij gaat het niet alleen
over de afwezigheid van een geschikt aanbod, maar ook over een gebrek aan ondersteuning
en toeleiding naar cultuur, vrije tijd en sport, een gebrek aan vervoer of opvang, een beperkt
sociaal netwerk, schaamtegevoel, geen aangepaste informatie…
,

-

Onze kinderen moeten in de vakantie kunnen gaan spelen en sporten zonder hoge
kosten
als er een nieuwe wijk wordt gezet moeten er ook speelvoorzieningen voor kinderen
zijn (vb de Stripwijk) , ook onze kinderen hebben nood aan buitenlucht
de speelpleinen moeten beter gecontroleerd worden en beter onderhouden worden
de speelpleinwerking in Temse heeft onvoldoende speeltuigen, het moet beter
onderhouden worden zoals bv in Hamme
het aanbod van de Sleutelpas moet ruimer
korting voor zwembeurten in het nieuwe zwembad (via de de Sleutelpas)

10. OCMW
Een toereikend minimuminkomen is een noodzakelijke voorwaarde voor het realiseren van
een menswaardig bestaan. Alle gezinsinkomens moeten minstens uitstijgen boven de
Europese armoederisicodrempel. Vervangingsinkomens en uitkeringen moeten opgetrokken
worden. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de hogere overheden, maar ook lokale
besturen hebben hefbomen om hieraan bij te dragen. Lokale besturen stellen iedereen die
op hun grondgebied verblijft in staat een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke
waardigheid.
De aanvullende steun van OCMW’s mag niet afhankelijk zijn van het statuut dat mensen
hebben of de ‘categorie’ waartoe ze behoren. Niet alleen leefloongerechtigden maar ook
werklozen, gepensioneerden of mensen met een laag inkomen (onder het referentiebudget )
moeten geholpen worden .

-

-

-

-

Je mag niet als een nummer behandeld worden in het OCMW maar als een mens
Er moeten méér mensen toegang krijgen tot de voedselbedeling en er moet méér
vers eten aangeboden worden (groenten en vlees)
Bij collectieve schuldenregeling moet het leefgeld wel ‘leefbaar’ zijn: 400 euro voor
een alleenstaande mama met een kind van 8 jaar is niet doenbaar (schoolreizen ,
kledij...)
Als het niet klikt met een maatschappelijk assistent moet je kunnen veranderen
Je moet méér automatisch informatie krijgen , ook bij de mutualiteit ; sommige
dingen kun je gratis krijgen als je een extra papier haalt bij de gemeente (vb
alarmtoestel) maar veel mensen weten dat niet
als je je aanbiedt bij het OCMW moeten ze al je rechten nagaan (Rechtenverkenner)
want zelf weet je dat niet
Er zou een ombudsdienst moeten zijn bij het OCMW
Méér mensen moeten kunnen genieten van het laag tarief in het Achterpoortje

