
 
Programma CD&V Oost-Vlaanderen 
Een sterke partner, een sterker Oost-Vlaanderen 
 
 
Wie het parcours bekijkt dat door de Vlaamse en Federale regering de afgelopen 
jaren werd afgelegd, kan er niet om heen dat er veel resultaten werden geboekt. 
Ook voor Oost-Vlaanderen. Zo werd er via investeringen in het openbaar vervoer en 
noodzakelijke wegeninfrastructuur volop ingezet op de bereikbaarheid van en 
binnen onze provincie, er werd werk gemaakt van de ontsluiting van de Gentse 
zeehaven, er werd overal volop  geïnvesteerd in rioleringen en waterzuivering. En 
om van Vlaanderen een groen stedengewest te maken, kregen stadsbossen zoals in 
Gent en Deinze de nodige impulsen. 
  
Kortom, CD&V was in de Vlaamse en Federale regering een sterke partner voor Oost-
Vlaanderen. Onze twee Oost-Vlaamse ministers, Pieter De Crem, als vice-premier en 
minster van Defensie, en Joke Schauvliege, als minister van Leefmilieu, Natuur en 
Cultuur, hebben zich dag in dag uit ingezet voor onze provincie. Defensie stelt 
ondertussen meer dan 2.500 Oost-Vlamingen aan het werk. De Leopoldskazerne 
werd opengesteld en ter beschikking gesteld van de stad Gent en de 
Arteveldehogeschool. Het project aan de Waalse Krook werd opgestart en onze 
beide ministers hielden in 2010 een informele EU-top in Gent, die een niet te 
onderschatten uitstraling gaven aan onze provinciehoofdstad. 
 
Met dezelfde ambitie die we de afgelopen jaren aan de dag hebben gelegd om van 
Oost-Vlaanderen een topprovincie te maken, willen we ook in de volgende 
legislatuur het verschil maken. Het werk is nog niet af, en we willen graag verder 
meebouwen aan een sterker land, een sterker Vlaanderen en een sterker Oost-
Vlaanderen. 
 
Vanuit de uitdagingen waar we de komende jaren mee geconfronteerd zullen 
worden, hebben we dit daadkrachtig en realistisch programma opgesteld. Een 
programma met een heel duidelijke visie op de thema’s waar we de komende jaren 
op willen inzetten: jobs, gezinnen en veiligheid.  
 

1. CD&V is de partner voor jobs 
De komende legislatuur gaat het om jobs, jobs, jobs. We kiezen voluit voor 
een sociaal-economische regering, die inzet op het behoud van 
werkgelegenheid, de creatie van nieuwe jobs en de activering van de 
arbeidsmarkt. En we houden de overheidsfinanciën op orde. 
 

2. CD&V is de partner van de gezinnen 
CD&V wil gezinnen ondersteunen via goede kinderopvang, kwaliteitsvol 
onderwijs en een vooruitstrevende seniorenzorg. CD&V ondersteunt alle 
gezinnen en laat niemand in de steek! 

 



3. CD&V is de partner voor veiligheid 
Een veilige omgeving geeft rust. We streven naar veilige wegen en 
fietspaden, met toegankelijke natuur op wandel- of fietsafstand en met 
voldoende kansen om in alle rust aan cultuur en vrijetijd te doen. CD&V wil 
dan ook voor ieder van ons een veilige en leefbare buurt en leefomgeving.  
 

CD&V kiest voluit voor Oost-Vlaanderen. Vanuit de specifieke kenmerken en noden 
van onze provincie stellen we dit beknopt programma voor, dat een aanvulling 
vormt op het 3D-plan en het verkiezingsprogramma van CD&V. 



CD&V is de partner voor jobs 

 
Oost-Vlaanderen profileerde zich de voorbije jaren als een uitmuntende kennisregio, 
waar kennis, technologie en innovatie centraal staan. Een fijnmazig net van 
kwaliteitsvolle scholen en opleidingen vormen de basis voor deze kenniseconomie. 
Onze unieke logistieke locatie, met twee havens, belangrijke waterlopen (Schelde, 
Leie en Dender) en het verkeersknooppunt E40/E17 maakt van onze provincie een 
ideale plaats voor economische ontwikkeling.  
 
De afgelopen jaren is, samen met CD&V, volop ingezet om deze unieke economische 
uitgangspositie voor Oost-Vlaanderen nog te versterken. Denk maar aan de vele 
openbare werken die uitgevoerd zijn voor een betere ontsluiting van de regio: de 
verdere afwerking van de R4 rond Gent, de verbetering van de bereikbaarheid van 
industrieterreinen (bv. beslissing aanleg missing link N60, Ronse) en een verdere 
ontsluiting van de Haven van Gent. Al vele jaren ondersteunt de overheid bedrijven, 
onder andere door de opleiding van personeel of door investeringsprojecten. CD&V 
wil dit blijven doen. 
 
CD&V zet in zijn 3D-plan duidelijk de lijnen uit hoe we de volgende jaren willen 
inzetten op jobs. Door Vlaanderen uit te bouwen als innovatieve economische 
groeipool, door werk te maken van een relance- en concurrentiepact met 
lastenverlaging voor arbeid en door te investeren in slimme netwerken.  
 
In dit verhaal mikt CD&V Oost-Vlaanderen, als partner voor jobs, op innovatie, 
jobcreatie en een vlottere mobiliteit. Op die manier willen we Oost-Vlaanderen 
verder uitbouwen en haar unieke positie verder bestendigen.  
 
Innovatie 
- We gaan ten volle voor innovatie, onder andere door een verdere nauwe 

samenwerking van de overheid en het bedrijfsleven met de Universiteit Gent en 
de andere (hoge)scholen en opleidingen. Dit kan leiden tot de oprichting en 
ondersteuning van start-up’s en spin-offs.  

- We stimuleren KMO’ s die investeren in technologische vernieuwing. Hierbij 
denken we voornamelijk aan de vele land- en tuinbouwbedrijven en bedrijven in 
de voedingssector. Via bijkomende investeringen willen we de troeven en sterke 
internationale positie van deze sectoren ook in de toekomst vrijwaren.  

- Ook grote bedrijven die volop inzetten op innovatie en technologische 
vernieuwing, worden niet vergeten en verder ondersteund.  

- CD&V gaat voor een beleid dat ondernemers ondersteunt en waardeert. Zo 
moeten hogere besturen de administratieve lasten beperken en lokale besturen 
inzetten op een coherente ondernemersstrategie, met onder andere een 
duidelijke afstemming van hun fiscaliteit.   

 
Jobcreatie 
- De nieuwe sluis voor de haven van Gent en de tweede toegangsluis vanuit het 

Deurganckdok in de Waaslandhaven (die vanaf 2015 zal functioneren) worden 



bijzonder belangrijk voor de werkgelegenheid in onze regio. Deze zal extra 
mogelijkheden creëren voor bedrijven en dus een pak nieuwe jobs opleveren.   

- We maken werk van de verdere ontwikkeling van nieuwe industrieterreinen of 
de uitbreiding van bestaande zoals in de havengebieden van Gent en op de 
Linker Scheldeoever. Heel concreet willen we ook de industriezones in Gent 
(Fasiver), Zulte/Kruishoutem, Hamme, Lokeren, Geraardsbergen, enz. op korte 
termijn ontwikkelen en onder andere het nieuwe industrieterrein Woestijne in 
Aalter verder ontsluiten. 

- We blijven verlaten industrieterreinen met historische bodemvervuiling verder 
saneren zodat ze opnieuw kunnen ontwikkeld worden, ofwel als woongebied 
(bv. Hoedhaarsite in Lokeren), ofwel als recreatie- en natuurgebied (denken we 
hierbij concreet aan bv. de Waalse Krook in Gent (bibliotheek) en de  Schotte in 
Aalst (recreatie- en natuurgebied)). 

- Om te vermijden dat een regio te sterk afhankelijk wordt van één sector, 
trachten we onze industrie te diversifiëren, om zo minder kwetsbaar te zijn.  

 
Mobiliteit 
- Een goede ontsluiting van onze industriegebieden is noodzakelijk. Zowel via het 

openbaar vervoer (busverkeer vanuit de dorpskernen en vanaf de stations naar 
de industrieterreinen), via de fiets (met veilige fietsassen), als via de weg.  

- Bijzondere focus ligt op het doortrekken van de N60 in Ronse volgens het deze 
legislatuur gekozen tracé. Ook de R4 rond Gent, de expresweg N49 en de N41 
Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas wil CD&V Oost-Vlaanderen bij voorrang 
afwerken. Met de opstart van het MER betreffende de doortrekking van de 
parallelwegen langs de E17 vanuit Sint-Niklaas tot de Kennedytunnel wordt een 
aanvang genomen met de realisatie van een plan dat de problemen op de E17 
gedeeltelijk moet oplossen en het sluipverkeer door de Wase gemeenten 
ongedaan zal maken. Daarnaast is de uitbouw van de N42 tussen Wetteren en 
Zottegem van enorm belang voor de economische ontsluiting van onze provincie. 
Ook de realisatie van de nieuwe verkeerswisselaar in Aalter zal hierbij een 
belangrijke rol spelen. 

- We houden de treinverbindingen in onze provincie in stand. Onze provincie kent 
heel wat pendelaars die dagelijks richting Brussel en Antwerpen trekken. Het 
operationeel maken van het GEN (Gewestelijk Expresnet) moet worden versneld. 
Een goed uitgebouwd netwerk, met toegankelijke en vlot bereikbare stations, 
waar voldoende parkeergelegenheid aanwezig is, is ook van groot belang.  



 

CD&V is de partner voor de gezinnen 

 
CD&V hield via sterk bestuur in moeilijke tijden woord in de Federale regering: de 
6de  staatshervorming is een feit. Vanaf midden 2014 beslist de Vlaamse regering in 
nog belangrijkere mate zelf over de organisatie van onze samenleving en het leven 
van gezinnen van de wieg tot hun oude dag. Vlaanderen wordt op 1 juli bevoegd 
voor o.a. de geboortepremie, het kindergeld, de theoretische en praktische 
rijopleiding, de autokeuring, de dienstencheques, de hypotheekaftrek, de 
prijsbepaling van de rusthuiskamer en de kwaliteitsnormen van het rusthuis. 
 
De afgelopen jaren is door CD&V volop ingezet op gezinnen. Zo werden meer dan 
20.000 extra plaatsen voorzien in de kinderopvang in Vlaanderen, werd de 
blauwdruk voor de verbetering van het onderwijs gerealiseerd en werd ook volop 
ingezet op zorg: in Oost-Vlaanderen alleen zorgden investeringen voor 6.322 
bijkomende plaatsen voor personen met een handicap. Er ging bijna 3 miljoen euro 
naar persoonlijke assistentiebudgetten, 900.000 euro werd geïnvesteerd in de 
geestelijke gezondheidszorg en er werd voor 300 miljoen euro geïnvesteerd in 
zorginfrastructuur zoals rustoorden, ziekenhuizen, voorzieningen voor personen met 
een handicap, enz.  
  
CD&V tekent in zijn 3D-plan duidelijk de lijnen uit hoe we de volgende jaren willen 
inzetten op gezinnen. Een geïntegreerd gezinsbeleid waarbij alle 
gezinsondersteunende instrumenten (zoals kinderopvang, kinderbijslag, 
dienstencheques, enz. ) op elkaar zijn afgestemd, een onderwijsbeleid dat leerlingen, 
studenten én leerkrachten meer kansen geeft en een samenhangend en transparant 
zorgbeleid, op maat van de Vlaming. En wie een eigen woning wil kopen, kan blijven 
rekenen op de woonbonus.  
 
In dit verhaal wil CD&V Oost-Vlaanderen, als partner voor gezinnen, volop de nadruk 
leggen op zorg, onderwijs en wonen. In welk gezin men ook leeft, een traditioneel 
gezin, een nieuw samengesteld of een eenoudergezin, CD&V wil helpen om in een 
steeds veranderde omgeving iedereen de kansen te geven om zijn of haar leven in 
eigen handen te nemen.  
 
Zorg 
- We willen voldoende en betaalbare kinderopvang met een beter statuut voor de 

onthaalouder realiseren. Nieuwe initiatieven die deze kinderopvang kunnen 
helpen realiseren moeten worden ondersteund. We willen zo vlug mogelijk 
kinderopvang voor elk kind. Enkel op die manier kunnen we het soms moeilijke 
evenwicht werk - vrije tijd voor gezinnen in balans houden.  

- Onze focus ligt op nabije zorg. We willen zorg dicht bij de mensen blijven 
aanbieden. Thuiszorg is hierbij de eerste belangrijke stap in het zorgtraject. Via 
thuiszorg proberen we mensen langer thuis te laten wonen, al blijven we ook 
inzetten op een voldoende lokaal aanbod aan voorzieningen en zorgcentra voor 
senioren. Daarbij wordt ook gekeken naar nieuwe woonvormen voor senioren.  



- In onze focus op nabije zorg, hebben we ook bijzonder aandacht voor regionale 
ziekenhuizen. Hierbij hoort een goed uitgebouwde algemene spoeddienst, die de 
volledig regio vlot kan bedienen, terwijl we specialisatie rond bepaalde 
aandoeningen zoveel mogelijk trachten te bundelen om zo efficiëntie in de hand 
te werken.  

- We ontwikkelen een efficiënte aanpak om (verdoken) armoede te bestrijden. 
Lokale initiatieven, zoals de sociale kruidenier, worden hierbij volop 
ondersteund.  

- We willen een verdere ontwikkeling van de mogelijkheden die groene zorg biedt.  
  
 
Onderwijs 
- We investeren verder in onze onderwijsinstellingen. Zowel het kleuter-, lager, 

secundair, deeltijds en hoger onderwijs verdienen onze blijvende aandacht. We 
focussen hierbij voornamelijk op de infrastructuur, die vaak al te verouderd is en 
waar investeringsplannen te lang in de koelkast blijven liggen.  

- We vragen een ruim aanbod aan buitenschoolse opvang.  
- Nieuwe initiatieven om de taalachterstand in te perken worden gestimuleerd en 

ondersteund. In de regio Aalst kent men nu reeds de OKAN-klassen (onthaalklas 
anderstalige nieuwkomers). Dergelijke initiatieven worden verder ondersteund 
en gefaciliteerd.  

- Via cultuureducatie op school maken kinderen en jongeren kennis met cultuur, 
kunst en erfgoed. 

- We geloven volop in stages, die een belangrijke aanvullingvormen bij een 
opleiding. Daarvoor is het belangrijk dat men vlot stageplaatsen kan vinden in de 
eigen regio. Ook het leerplaatswerken en deeltijds onderwijs worden 
gestimuleerd.  

 
Wonen 
- Wie een eerste eigen woning koopt, kan blijven rekenen op de woonbonus. Deze 

maatregel is een belangrijke schakel in de betaalbaarheid van een eigen woning.  
- We gaan bij voorrang voor een woonbeleid dat focust op inbreiding, eerder dan 

op uitbreiding of het aansnijden van open ruimte. Dit laatste kan alleen indien 
een woonbehoeftenstudie de noodzaak ervan aantoont. Oude sites in stads- of 
dorpskernen kunnen omgetoverd of heropgebouwd worden tot 
woongelegenheden. De overheid gaat na op welke manier dergelijke 
inbreidingsprojecten kunnen worden gestimuleerd.  

- We pleiten voor een inhaalbeweging in onze provincie voor sociale huisvesting 
en het dringend renoveren van leegstaande sociale woningen. Hoewel veel 
kleinere gemeenten initiatieven nemen, halen ze dikwijls niet het vooropgestelde 
aantal. We leggen daarbij een belangrijke nadruk op de kwaliteit en 
energiezuinigheid van de woningen (ook bij renovatie). 



 

CD&V is de partner voor veiligheid en leefbaarheid 

 
Veilige wegen en fietspaden, leefbare en nette wijken, sterke dorps- en stadskernen 
zonder inbraken of diefstallen, nabije politie- en hulpdiensten, … Het zijn allemaal 
voorwaarden opdat mensen zich veilig voelen. Een veilige omgeving geeft rust, en 
CD&V wil dan ook volop inzetten op veiligheid. We gaan daarbij voor een 
geïntegreerde aanpak, waarbij burgers, middenveld en verenigingen, 
preventiediensten, politie en justitie elkaar versterken. 
 
De afgelopen jaren is, samen met CD&V, volop werk gemaakt van veilige en leefbare 
leefomgevingen. Er werd de voorbije 5 jaar meer dan 840 kilometer snelweg 
heraangelegd en geïnvesteerd in 1750 kilometer nieuwe en vernieuwde fietspaden 
(waarvan 311,60 km in Oost-Vlaanderen). Er werden kernversterkende maatregelen 
genomen om te komen tot attractieve winkelkernen: leegstand werd aangepakt, 
gevels van handelszaken werden gerenoveerd en lokale besturen werden 
ondersteund bij projecten voor kernversterking. Om de kans op wateroverlast te 
beperken zijn er de afgelopen jaren veel inspanningen geleverd. Denk maar aan de 
aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden in Erpe-Mere, Geraardsbergen, 
Lierde en Maarkedal.  Ook via toegankelijke cultuur (zoals de opstart UITpas, die een 
succesvolle testfase kende in de regio Aalst) en toerisme werd de nadruk gelegd op 
leefbaarheid.  
 
CD&V tekent in zijn 3D-plan duidelijk de lijnen uit hoe we de volgende jaren willen 
inzetten op een veilige en kwalitatieve leefomgeving. Zo blijven we investeren in 
veilige wegen en fietspaden en gaan we voor 0 verkeersdoden tegen 2050, blijven 
we investeren in modern uitgeruste politie- en hulpdiensten en kiezen we voor een 
bloeiende handel in het hart van de gemeente. 
 
In dit verhaal zet CD&V Oost-Vlaanderen, als partner voor veiligheid, volop in op 
verkeersveiligheid, op een veilige omgeving en op een sterkere leefbaarheid. We 
streven naar veilige wegen en fietspaden, met toegankelijke natuur en open 
landschappen op wandel- of fietsafstand en met voldoende kansen om in alle rust 
cultuur te beleven en zijn vrije tijd te besteden.   
 
Verkeersveiligheid 
- Er werd reeds gewerkt aan een goed uitgebouwd fietspadennetwerk en volop 

geïnvesteerd in de aanleg van lange afstandsfietspaden. En dat willen we ook 
verder blijven doen. De nadruk ligt hierbij op de gevaarlijke fietspaden langs 
gewestwegen (bv. N42 Wetteren-Zottegem; N449 Lochrist-Wachtebeke; N70 in 
Lochristi&Lokeren&Sint-Niklaas&Gent; N60 Oudenaarde ondergrondse 
kruisingen voor fietsers - bijvoorbeeld de fietsersbrug over N60 in verlengde 
oude spoorwegbedding Oudenaarde-Kluisbergen). 

- Een veilige mobiliteit start ook met een goede infrastructuur. We gaan verder  
met het heraanleggen van gewest- en snelwegen, maar focussen ook op kleinere 
maar dikwijls effectieve maatregelen (invoeren van filestroken en weefstroken, 
optimaliseren/verminderen van het aantal verkeersborden, …). 



- Een uitgebreid openbaar vervoer (bv. tussen het dorpscentrum en het 
ziekenhuis, een industriezone of het rusthuis) zorgt er voor dat zij die niet met de 
auto kunnen rijden toch op een vlotte en veilige manier op hun bestemming 
geraken. Zo zetten we bv. in op een versteviging van het tramnetwerk rond Gent, 
met de uitvoering van de tramverlenging naar Zwijnaarde en we starten de 
werken voor de verlenging van de tramlijn naar het UZ Gent.  

 
Veilige omgeving 
- Een veilige omgeving begint bij nabije politie- en hulpdiensten. Daarbij is de rol 

van de wijkagent van cruciaal belang. Hij of zij moet het aanspreekpunt zijn voor 
burgers en andere diensten die samen onze wijken leefbaar en veilig houden.   

- In de strijd tegen de vele inbraken willen we de werking van de 
buurtinformatienetwerken (BIN’s) verder uitbreiden en ondersteunen. De 
overheid heeft hierin, samen met de lokale politiediensten, een faciliterende en 
begeleidende rol. Mits de nodige garanties voor het respecteren van de privacy 
voor de burgers zijn we hierbij ook niet tegen het gebruik van camera’s. In vele 
gemeentes en steden is dit een doeltreffend middel tegen inbraakgolven 
gebleken.  

- Misdrijven dienen gesanctioneerd. De nieuwe gevangenis in Beveren verhoogt 
de capaciteit hiervoor. We pleiten ook voor de realisatie van een nieuwe 
gevangenis in Dendermonde. 

- De gemeentelijke administratieve boetes (GAS) dienen als lokaal 
overlastinstrument. Zij moeten met gezond verstand worden aangewend. 
Kinderen moeten voldoende ruimte krijgen om te spelen.  
 

Leefbare omgeving 
- Een leefbare omgeving begint bij een propere omgeving. Vaak leeft er een 

subjectief onveiligheidsgevoel omdat een buurt of wijk er verkommerd bijligt. 
We vragen dan ook dat de volgende Regering mee zijn schouders zet onder de 
lokale inspanningen om achtergestelde buurten opnieuw op te waarderen.  

- Sterke kernen zorgen voor een sterke gemeenschap. Onze partij maakt verder 
werk van kernversterkende maatregelen, die de detailhandel en lokale 
middenstand stimuleren. Lokale besturen worden aangezet om hun woonkernen 
attractiever te maken en te versterken.  

- Cultuur blijft een belangrijke schakel in een levendige regio. Zowel onze 
internationaal geprezen cultuursector als het socio-culturele werk dat door 
duizenden verenigingen en vrijwilligers wordt gedragen, brengen wekelijks vele 
mensen, buurten, dorpen, steden en regio’s samen. De verder uitrol van de 
UITpas is hierbij één van de belangrijke speerpunten om die cultuurbeleving te 
verhogen. 


