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Eigen zorginstellingen zelf beheren
In het Geraardsbergen van morgen staat de zorg centraal. 
Jongeren moeten zich kunnen ontplooien en senioren een zorgeloze oude dag doorbrengen.

De woonzorgcentra Denderoord en De Populier, de assistentiewoningen van De Maretak, de thuiszorgdiensten en 
het kinderdagverblijf van het OCMW blijven behouden. Het beheer blijft honderd procent in handen van de stad. 
Wij blijven ook een kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke zorg aanbieden. Dat kost de gemeenschap geen 
cent omdat de zorginstellingen dankzij ons goed beheer geen verlies maken. Een strijdpunt is het behoud van de 

Het beheer van het volledig gerenoveerde Denderoord 
moet in handen van de stad blijven

160 bedden in het ASZ met de spoedafdeling.  
De veralgemening van het project Kom maar 
binnen, dat nu al loopt in Viane en Grimminge, is 
een goede remedie tegen de eenzaamheid van 
onze senioren. De huidige mantelzorgpremie 
blijft minstens behouden.



Een opwaardering van de woningen 
maakt Geraardsbergen opnieuw aantrekkelijk.

We hebben het potentieel om opnieuw uit te groeien 
tot een bruisende stad. 
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Woonagentschap legt basis voor een bruisende stad
De aanpak van het verouderde woningbestand maakt van Geraardsbergen opnieuw een bruisende stad.

Op heel het grondgebied koopt een Stedelijk Woonagentschap verouderde woningen op en verkoopt die na renovatie 
openbaar. Met de opbrengst worden weer nieuwe huizen gekocht. Door die aanpak wordt jaarlijks een aantal woningen 
opgewaardeerd. Daarnaast ondersteunen renovatiepremies het opknappen van onder andere handelspanden. 
Daarnaast moet het woonproject Kineke Baba worden verlengd.
Een betere woonkwaliteit maakt het centrum en de deelgemeenten opnieuw aantrekkelijk voor jonge gezinnen. 
In combinatie met het versterken van onze grootste troeven (toerisme, wandelen, fietsen en culturele activiteiten) 
wordt Geraardsbergen opnieuw een bruisende stad. 
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Project Concordia 2030 creëert jobs in de dorpen
Het blijft een prioritaire uitdaging om iedereen aan het werk te krijgen.

Ons doel blijft om alle steuntrekkers binnen de drie maanden een job aan te bieden. Wie niet aan het werk kan in 
het normale circuit krijgt een aanbod om minstens één dag per week vrijwilligerswerk in een Gemeenschapsdienst 
te doen. 
Om meer jobs te creëren en de vacatures sneller in te vullen, ook in de dorpen, heeft Geraardsbergen nood aan een 
ambitieus project Concordia 2030. Een nieuw aan te werven Jobcreator werkt samen met alle partners op het terrein. 
De inzet van een voltijdse centrummanager die de lokale handel en nijverheid ondersteunt, kan bijkomende jobs 
opleveren. Daarnaast ondersteunt een structurele financiering de activiteiten van de handelaren.

Met vereende krachten kan je meer jobs creëren.

De vergrijzing biedt kansen voor bijkomende tewerkstelling.
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Individuele begeleiding hoeksteen van rechtvaardige stad
Geraardsbergen moet onverminderd een sociaal rechtvaardige stad blijven.

De sterk uitgebouwde Dienst Maatschappelijk Werk zet nog meer dan 
voorheen in op de individuele begeleiding van de cliënten en het ten 
gronde aanpakken van hun problemen. De rode draad van een streng, maar 
rechtvaardig sociaal beleid is een Verantwoorde Solidariteit. (zie boekje 
Realisaties) De basis is een gelijke behandeling van iedereen, bijkomende 
steun voor de zwaksten en de driemaandelijkse opvolging van de afspraken 
bij hun zoektocht naar werk. 

Een Verantwoorde Solidariteit 
versterkt de band 

tussen de generaties. 

Mensen in nood die aankloppen bij het tijdelijk opvangnet 
van het OCMW worden geholpen op maat. 

Die aanpak geeft de beste resultaten. 
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Kindvriendelijke stad door 
sterker Huis van het Kind 
Het Huis van het Kind is hét instrument voor het 
voeren van een kindvriendelijk beleid.

Met de volwaardige uitbouw van ons Huis van 
het Kind heeft de stad een uniek instrument voor 
het voeren van een sterk gezinsbeleid. We staan 
voor de uitdaging om de huidige dynamiek te 
versterken in de breedte en in diepte. Ik wil een 
bijkomende ondersteuning van kinderen, ouders, 
schooldirecties en leerkrachten en ook het aantal 
plaatsen in de kinderopvang uitbreiden.

De jonge generaties zijn de toekomst van onze stad.  
Daarin moeten wij investeren. 



toekom
stplan 6

7

Met minder geld  meer personeel tewerkstellen 
Meer personeel te werk stellen met minder geld. 
Die ervaring binnen het OCMW willen wij doortrekken naar alle niveaus.

Door de optimalisering van de werking binnen het OCMW worden vijftig personen meer tewerkgesteld met minder 
budget. De basis van onze werking is een verantwoorde en respectvolle inzet van onze medewerkers. Deze lijn 
willen wij doortrekken op alle niveaus. Het maximaal binnenhalen van subsidies zal de uitgaven verminderen. Bij de 
verwezenlijking van nieuwe projecten wordt de samenwerking onderzocht met andere partners. Daardoor worden de 
financiën blijvend op orde gesteld. 

Beter beheerde stadsfinanciën 
maken de verwezenlijking van ons toekomstproject mogelijk. 
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Timmeren aan een groene stad
Een waslijst van initiatieven maakt van Geraardsbergen een groene 
stad.

Voorop staat het behoud van het landelijk karakter van onze 
dorpen. De ontwikkeling van de landbouw is perfect verzoenbaar 
met het openstellen van Trage Wegen. Ik droom van de inrichting 
van een speelbos en een petanquebaan in elk dorp. Met eenvoudige 
ingrepen zoals beplantingen en het plaatsen van rustbanken 
kunnen de kerkhoven uitgroeien tot belevingsruimten voor alle 
inwoners. De plaatsing van voldoende vuilnisbakken voorkomt 
zwerfvuil. Wie investeert in ‘groene initiatieven’ zoals groendaken 
krijgt een belastingverlaging. De stad heeft een voorbeeldfunctie 
door de aankoop van elektrische wagens en de plaatsing van 
zonnepanelen die de eigen energiebehoeften dekken. 

Kerkhoven kunnen met weinig middelen uitgroeien 
tot oases van rust in elk dorp.

Meer aandacht voor 
het milieu in alle 
onderdelen van het 
beleid maakt van 
Geraardsbergen een 
groene stad.
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Naar een (verkeers)veilige stad 
De roep naar meer veiligheid slaat niet alleen op het verkeer, maar ook op het indammen van de drugsoverlast en de 
criminaliteit.

Een verstandig mobiliteitsbeleid brengt een oplossing voor de verkeersknooppunten naar en in het centrum, en 
versterkt de rol van Geraardsbergen als winkelstad. De sleutel voor een betere verkeersveiligheid is de promotie 
van de fiets. Zo bepleit ik de uitbouw van een Fietspunt aan het station. Daarnaast moet de stad meer inzetten 
op de veiligheid. Een verstandig drugsbeleid moet deze kanker aanpakken die de samenleving ondermijnt en de 
criminaliteit in de hand werkt. 

De promotie van de fiets is de sleutel voor meer verkeersveiligheid.
Een verstandig drugsbeleid zet in op preventie 

en pakt de overlast kordaat aan.
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Sterkere dorpsraden doen dorpen herleven 
De rol van de dorpsraden moet worden versterkt.  

Wij staan voor de opdracht om de adviesraden ook echt te laten functioneren. Daarnaast kunnen de dorpsraden nog 
meer uitgroeien tot een open, laagdrempelig, permanent en transparant beleidsorgaan dat het dorpsleven nieuw 
leven inblaast. Naast een vast budget voor de organisatie van feesten komt er een bijkomend budget voor openbare 
werken. Jaarlijkse wedstrijden zoals ‘de warmste straat’, ‘het mooiste plekje’ en ‘het mooiste monument’ versterken 
die positieve dynamiek. De website van de dorpsraden faciliteert de werking.

Directe inspraak 

verhoogt de 
betrokkenheid van 

de inwoners 

en versterkt 
de democratie.
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Structurele ondersteuning 
verenigingsleven 
Sterkere verenigingen 
zijn het kloppende hart van de stad.

Ten slotte bepleit ik een structurele 
ondersteuning van de 
verenigingen. 
Materiële en logistieke, 
als financiële steun is 
noodzakelijk omdat de 
meeste hun normale 
werking alleen rondkrijgen 
door de organisatie van 
eetfestijnen en tombola’s. 
Daarnaast wil ik het 
dienstverlenend karakter 
van het bestuur versterken 
door de inwoners te ondersteunen 
bij werken van Aquafin en in te 
zetten op een beter waterbeheer. 
Een Subsidioloog zorgt er voor dat de 
stad de subsidies maximaal benut, 
geeft de inwoners advies en helpt hen 
bij het invullen van aanvragen. 

Het verenigingsleven is het cem
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Samen dromen waarmaken
In juni kreeg u een boekje in de bus met mijn realisaties van de voorbije zes jaar. Verder bouwend op dat elan 
reik ik met tien toekomstplannen een oplossing aan voor de grote uitdagingen waarmee Geraardsbergen wordt 
geconfronteerd. Met de steun van CD&V wil ik die de komende jaren verwezenlijken. Mijn plannen zijn ambitieus, 
maar geen MUUR is te hoog. Deze tien plannen leggen evenveel sporen die ervoor zorgen dat Geraardsbergen een 
meer zorgzame en leefbare stad wordt waar het aangenaam wonen is voor iedereen. 
Ik wil mij de volgende zes jaar inzetten om die dromen waar te maken.
Gaan wij die samen verwezenlijken?
Dat kan alleen met Uw steun.

David Larmuseau 
3de plaats lijst 

Brochure naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.


