1.1 Werken in Erpe-Mere (lokale economie)
1.1.1 KMO-gebieden en publicatie van vacatures
KMO-gebieden dienen geoptimaliseerd te worden door samenwerking met buurgemeenten,
met de nadruk op ambachtelijkheid en geen verdere uitbreiding van zuiver logistieke
activiteiten die nauwelijks bijdragen tot de werkgelegenheid in onze gemeente.
Op de website van de gemeente www.erpe-mere.bevraagt STERK! een luik te voorzien voor
het publiceren van vacatures in onze gemeente.
1.1.2 UNIZO-memorandum
STERK! staat volledig achter het UNIZO-memorandum waarvan trouwens de voornaamste
items deel uitmaken van het STERK!-programma.
1.1.3 Lokale handelaars laten meegenieten van evenementen
STERK! streeft naar een betere communicatie rond de organisatie van evenementen (b.v.
wielerwedstrijden). Wij stellen voor om een overlegplatform te creëren om meer rekening te
houden met de lokale handelaars en hun zo ook in staat te stellen om een graantje mee te
pikken. Burgerparticipatie!
1.1.4 Spaarzaam zijn met grondstoffen
STERK! promoot het stimuleren en ondersteunen van 'hersteleconomie'.
1.1.5 Korte keten
Voor onze land- en tuinbouwers willen we structureel een korte keten opzetten. STERK! wil
boerenmarkten, met een zekere frequentie, die een plaats kunnen vinden in één of meerdere
van onze kerkgebouwen.
1.1.6 Sociale tewerkstelling
STERK! wil zeker sociale tewerkstelling promoten.

1.2 Financiën in Erpe-Mere
1.2.1 Financieel beheer als goede huisvader
STERK! wil streven naar een schuldenvrije gemeente zodat de belastingen kunnen dalen. Het
geld van onze inwoners moet beheerd worden als goede huisvaders. Daarom dienen alle grote
investeringen vooraf onderworpen te worden aan een behoeftestudie, financiële haalbaarheid
en een duurzaamheidsonderzoek.
1.2.2 Ambtenaar economie
STERK! wil een ambtenaar aanduiden/aannemen die het internet afspeurt om de
gemeentelijke aankopen te optimaliseren (met een absolute voorkeur voor handelaars van
Erpe-Mere, eventueel na onderhandeling) binnen een functie "aankoopcentrale".
1.2.3 Beheer van gemeentegronden
STERK! stelt voor om alle gronden gelegen buiten Erpe-Mere die eigendom zijn van de
gemeente te verkopen. Voor gronden gelegen binnen Erpe-Mere moeten huurovereenkomsten
afgesloten worden in plaats van pachtovereenkomsten. De administratieve kost weegt
namelijk niet op tegen de beperkte inkomsten.

