Beste websitebezoekers,
Een gemeente besturen is een beleid voeren. Dat betekent vooruit kijken en plannen maken op
korte-, middellange- en lange termijn. Maar dat betekent ook plannen, die op een bepaald ogenblik
redelijk en logisch lijken, durven bij te sturen wanneer ze niet meer zinvol zijn.
Toen OPEN voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 voor de tweede keer een
verkiezingscampagne op poten zette, zijn we begonnen met een actualisering van ons programma
van 6 jaar eerder. (OPEN staat voor Onafhankelijk, Progressief, Ecologisch en Nieuw en is dus niet het
Open van de Open-VLD!)
Dit progamma werd de leidraad voor onze campagne en blijft ook de leidraad tijdens deze
legislatuur.
Onder het hoofdstuk 'Ruimtelijke ordening' hebben we onze ideeën over dit ongelooflijk belangrijke
bestuursaspect weergegeven. We willen hier graag enkele korte fragmenten uitlichten.
'Kernwoorden zijn: open ruimte, meer groen en leefbaarheid.'
Daarbij moet de gemeente '… een realistische groennorm hanteren en daar ook een plan voor
maken. (…) Effectief aan herbebossing doen op Denderleeuws grondgebied!'
'Vooreerst moet er een ernstige toetsing van het structuurplan aan de huidige situatie gebeuren.'
Dit zijn we vanaf de eerste gemeenteraad tot vandaag constant blijven herhalen … helaas voorlopig
zonder resultaat vanuit de huidige meerderheid.
'Open ruimten moeten zoveel mogelijk gevrijwaard worden. We moeten werk maken van het
behoud van open ruimten binnen de woonkernen, pleinen en buurtparken creëren.'
'Wat sociale woningen betreft kiezen we voor degelijk gerenoveerde woningen in bestaande
woonkernen en niet in eerste instantie voor nieuwbouwprojecten.'
'Denderleeuw raakt stilaan volledig volgebouwd. Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen legt
Denderleeuw een taakstelling op om te voorzien in nieuwe woningen. Wij willen deze taakstelling
niet blindelings uitvoeren. … We kiezen voor het opvullen van nog lege percelen in de al bestaande
verkavelingen en woongebieden. … Wil Denderleeuw een leefbare gemeente blijven dan moet er
bij het uitvoeren van deze taakstelling ook voldoende rekening gehouden worden met het behoud
van open ruimte binnen de woonkernen: pleinen, buurtparkjes, zithoekjes, speelpleintjes,
groenzone …'
Het is dus duidelijk dat OPEN-Denderleeuw zich volledig achter deze actie schaart en zich verder zal
inzetten om onze gemeente leefbaar te houden. OPEN verwacht in de gemeenteraad trouwens ook
antwoord op de pertinent gestelde vragen in de petitie, vragen die ook de onze zijn …
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