1.1 Wonen in Erpe-Mere
1.1.1 De onroerende voorheffing in onze 8 dorpskernen drastisch verlagen
Onze dorpskernen hebben hun aloude functie van woon- en handelscentrum verloren.
STERK! wil daarom inzetten op het verdichten van die kernen. Daarmee slaan we twee
vliegen in één klap! De druk op onze open ruimte neemt af én onze kernen worden opnieuw
de leefbare en bruisende plekken die ze horen te zijn. Ook de aanwezigheid van veel groen zal
de woongemeenschap versterken.
STERK! stelt daarom voor om de onroerende voorheffing in onze 8 dorpskernen drastisch te
verlagen.De woningprijzen in Erpe-Mere stegen namelijk van midden 2017 naar midden 2018
met meer dan 5%. Door deze belastingverlaging kunnen we opnieuw jonge gezinnen
aantrekken, de leegstand bestrijden én zo krijgt de kleinhandel opnieuw alle kansen.
1.1.2 Slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden definitief omvormen tot open ruimte
Erpe-Mere telt nog meerdere woonuitbreidingsgebieden. Sommige daarvan zijn zo ver van
onze kernen gelegen dat deze bebouwen een heel slechte beslissing zou zijn voor onze groene,
open ruimte. Meer nog, deze percelen zijn dikwijls zo ver van het openbaar vervoer gelegen
dat ze enorm auto-afhankelijk zijn.Het ontwikkelen ervan zou dus alleen maar extra
mobiliteitsdruk creëren. Om nog van de complexiteit van de nutsvoorzieningen te zwijgen.
STERK! stelt dan ook voor om alle slecht gelegen woonuitbreidingsgebiedendefinitief om te
vormen tot groene gebieden:waar nodig landbouwgebied, waar het kannatuurgebied.
1.1.3 Speelzones creëren binnen de woonkernen en Steenberg promoten als centrum
Onze kinderen moeten in een rustige sfeer en binnen hun eigen omgeving kunnen genieten
van het buiten spelen. STERK! wil binnen de woonkernen speelzones creëren om dat te
faciliteren.
In het bijzonder wil STERK! ook speelzones op Steenberg om Steenberg als centrale functie
in de verf te zetten.
1.1.4 Betaalbare opvang voor schoolgaande kinderen
STERK! wil meewerken aan betaalbare opvang voor schoolgaande kinderen voor en na de
school en tijdens schoolvakanties, met opvangtijden in directe relatie met werktijden van de
ouders!
1.1.5 De zwerfvuil-problematiek veel strenger aanpakken
STERK! wil de zwerfvuil-problematiek veel strenger aanpakken door betere opsporing o.a.
door het inzetten van verplaatsbare camera's en het maximaal verhogen van de GAS-boetes
op sluikstorten. Als gemeente moeten wij structurele maatregelen nemen om sluikstorten te
voorkomen!
1.1.6 Een actief armoede beleid
STERK! wil inzetten ophet bouwen en het ter beschikking stellen van voldoende sociale
huurwoningen (doelstelling Vlaanderen 2025). We vragen meer toegang tot kwaliteitsvolle,
betaalbare woningen: de werking van het SVK in onze gemeente moet beter worden
gecommuniceerd. Daartoe wil STERK! proactief kandidaat-verhuurders aanporren om mee te
stappen in de SVK-werking en zo het aanbod te verhogen;en leegstand tegengaan om
woningen op die manier terug op de huurmarkt te brengen.
STERK! wil samenwerken met lokale partners om proactief niet-gekende kansarmen te
bereiken.

Ook wil STERK! werken aan het inbouwen van een armoedetoets bij belangrijke
beleidsbeslissingen.
1.1.7 Erpe-Mere schoon houden
STERK! wil Erpe-Mere schoon houden en daartoe vuilnisbakken geplaatst zien bij alle
rustbanken op ons grondgebied met daarbij de nodige opvolging van het ledigen.
1.1.8 Inzetten op een betere ruimtelijke ordening
STERK! wil inzetten op het opmaken van een bouwverordening die onze gemeente
klaarstoomt voor eentoekomst binnen het “Beleidsplan Ruimte Vlaanderen".
We willenGECORO uitbouwen tot een volwaardige commissie zonder politiekeinmenging,
met een ruime vertegenwoordiging van experten en een uitgebreide vertegenwoordiging van
onze jeugd. Een GECORO die er voor kan zorgen dat geen gigantische blokkendozen in de
industriezone het uitzicht bepalen.
1.1.9 Dieren toegelaten
STERK! stimuleert de toelating voor het houden van gezelschapsdieren in serviceflats en
rusthuizen. Uiteraard moeten er beperkingen opgelegd worden met betrekking tot de
diersoorten en het aantal dieren. Ook vanuit menselijk standpunt is het niet wijs om een ouder
persoon te verplichten zich te ontdoen van haar of zijn hond of kat wanneer de persoon in
kwestie naar b.v. een serviceflat verhuist.
1.1.10 Verloren gelopen huisdieren
STERK! vraagt om bij de gemeentelijke website een extra tabblad voorzien voor aangifte van
en verzoek om hulp m.b.t. dieren die verloren gelopen zijn. Hiervoor doet het baasje een
(digitale) aanvraag bij de dienst leefmilieu.

1.2 Jeugd in Erpe-Mere
1.2.1 Spelen en relaxen
Verwijzend naar ons programmapunt 1.1.3 herhalen we onze vraag naar realisatie van
permanente, polyvalente rust- en speelpleintjes binnen de woonkernen die ontspannings-,
relax- en contactmogelijkheden bieden voor kinderen en jeugd.
De gemeente moet zelf het initiatief nemen om speelstraten in te richten, in het bijzonder
tijdens de maanden juli en augustus.
1.2.2 Jeugdbewegingen
De financiële ondersteuning van jeugdbewegingen moet worden vastgelegd in duidelijke
protocollen.
1.2.3 Sportclubs
STERK! wil inzetten op het samengaan van en/of ruimere samenwerking tussen sportclubs.
Wij willen sportclubs ook financiële middelen ter beschikking stellen op basis van hun
jeugdwerking. Wij stellen voor om voor elke sporter jonger dan 18 jaar die actief is binnen
een georganiseerde sportclub uit Erpe-Mere een voor iedereen gelijk subsidiebedrag te
voorzien.
1.2.4 Kinderparlement
STERK! wil kinderen betrekken bij het beleid. Ook hun stem is waardevol.
1.2.5 Skatepark
STERK! steunt het idee om bij voorkeur op Steenberg een skatepark in te richten met daarbij
de nodige beveiligingsvoorzieningen voor zowel de gebruikers als de omstaanders.

