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INLEIDING 
 

De provincie Oost-Vlaanderen is, geografisch gezien, een stukje 
Vlaanderen in het noordwesten van België. De noordgrens deelt onze 
provincie met Nederland, terwijl het zuidelijkste punt van de provincie tot 
de taalgrens reikt. Op dit 2982 km² grote grondgebied noemen zich bijna 
1.360.000 personen Oost-Vlaming. 
 
Het “wij-gevoel” ontwikkelen in Oost-Vlaanderen is niet evident en heeft 
te kampen met twee grote handicaps: zo is er niet één Oost-Vlaams 
dialect – maar kent deze provincie vele sappige dialecten – en ligt Oost-
Vlaanderen helemaal niet in het oosten van Vlaanderen.  Maar… 
 
… Oost-Vlaanderen heeft heel wat troeven die tot nog toe té weinig 
werden uitgespeeld. We hebben onze geografische ligging. Wat 
wegeninfrastructuur betreft, is er de kruising van de E40 en de E17. We 
hebben twee grote havens, Gent en de Waaslandhaven. Er is Gent als 
grootste studentenstad in Vlaanderen met een universiteit en goede 
hogescholen met bijna 55.000 studenten in Gent en antennes in Sint-
Niklaas en Aalst. En niet te vergeten: de culturele uitstraling van onze 
provinciehoofdstad.  
 
Door de eeuwen heen is steeds weer gebleken dat Oost-Vlamingen harde 
werkers zijn met een no-nonsense-aanpak.  Oost-Vlaamse CD&V-ers zijn 
dit nog meer…. 
 
Het CD&V-verkiezingsprogramma bevat tal van Oost-Vlaamse accenten en 
aandachtspunten. Onze kandidaten engageren zich ertoe om dit 
programma maximaal te realiseren. 
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1. Werken in Oost-Vlaanderen 
 

1.1. Oost-Vlaanderen als logistiek knooppunt: 
 
1.1.1. Stimuleren van transport via de waterweg 
 
Om het vervoer over de waterweg te stimuleren zijn ondersteunende 
maatregelen noodzakelijk. Het gaat hier specifiek om de regeling inzake 
publiekprivate samenwerking voor het bouwen van de kaaimuren en de 
promotie van de binnenvaart, uitbreiding van de bedieningstijden van 
kunstwerken op de binnenwateren. 
 
Het bevorderen van het gebruik van de waterweg dient in de eerste plaats 
te gebeuren voor  het container- en palletvervoer, het vervoer van afval – 
voornamelijk  huishoudelijk afval – het vervoer en de overslag van zware 
en ondeelbare stukken Ro-Ro transporten. De aanleg van platformen en 
regionale overslagcentra voor deelladingen en het nemen van initiatieven 
om leegvaart te beperken, verdienen bijzondere aandacht. 
 
Naast dit alles moet er ook gezorgd worden voor een voldoende 
operationeel aanbod aan bedrijventerreinen voor watergebonden 
activiteiten, het stimuleren van multimodale oplossingen voor 
goederentransport, het ondersteunen van innovatieve vervoers- en 
overslagsystemen en het bevorderen van het investeringsklimaat in de 
binnenvaart door het verder zetten van de PPS-regeling voor de bouw van 
kaaimuren,.   
 
Tot slot dienen de transportmogelijkheden van de kleinere waterwegen 
geoptimaliseerd en  moet er voorzien worden in voldoende veilige aanleg- 
en wachtplaatsen voor binnenschepen.  Het ter beschikking hebben van 
rustige en goed uitgeruste aanlegplaatsen is belangrijk voor het 
verbeteren van de leef- en werkomstandigheden van de 
binnenvaartsector.  Deze ligplaatsen, waar schippers ongestoord kunnen 
afmeren zonder hinder te ondervinden van voorbijvarende vaartuigen, zijn 
nu onvoldoende of hoegenaamd niet langs de waterweg aanwezig. 
Hierdoor heeft de sector het ook moeilijk om zondagsvaart te aanvaarden. 
 
Concreet voor Oost-Vlaanderen zijn voor CD&V volgende punten 
belangrijk: 
 

� De verdere uitvoering van het Seine-Schelde project.  Hiervoor is de 
tweede sluis te Evergem in uitvoering.  Deze sluis zal in de loop van 
2008 in gebruik genomen worden. 

� Voor de Seine-Schelde West-verbinding tussen Gent en Zeebrugge 
werd een haalbaarheidsstudie opgestart.  Voor CD&V zijn er bij de 
uitvoering van deze studie tien punten naar voor geschoven: 
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� Bij de uitwerking van het studieproject zal zorg besteed worden aan 
de lokale bekommernissen met betrekking tot de realisatie van het 
project. 

� De studie verloopt in openheid en sereniteit. De betrokkenheid van 
alle lokale actoren wordt gegarandeerd. Vanaf het begin worden alle 
relevante elementen opgenomen in het studieproject.  

� Van bij de start van het studieproject worden alle mogelijke effecten 
van het project in kaart gebracht, met name de meerwaarden op 
gebied van natuur, wonen,  recreatie, waterbeheersing en 
ruimtelijke kwaliteit.  

� Het project wordt aangepast aan de landschappelijke of ecologische 
draagkracht van het doorkruiste gebied. 

� Het project dient bij te dragen tot een verbetering van de 
waterhuishouding in het doorkruiste gebied. 

� Het studieproject wordt uitgewerkt op basis van een gabariet. Vb 
met als maatgevend schip een schip van 4500 ton, in enkel 
richtingsvaart en met kruisingsplaatsen. De voorziene vrije hoogte 
voor de scheepvaart is gebaseerd op drie of vier lagen containers. 

� Het project wordt maximaal uitgewerkt binnen de reservatiezone 
voorzien in het gewestplan. 

� Bij het voorstellen van een beslissing rond het al dan niet realiseren 
van het project, zal duidelijkheid verschaft worden over de inname 
van de reservatiestrook en over eventuele noodzakelijke 
planinitiatieven om onnodige reservaties van bepaalde gronden op 
te heffen, waarbij de resultaten van de studie kunnen fungeren als 
milieubeoordeling voor een eventueel planinitiatief. 

� De huidige brugverbindingen over het Afleidingskanaal worden 
behouden; voor zover technisch mogelijk op dezelfde plaats of 
anders in de onmiddellijke nabijheid. 

� De studie dient te leiden tot concrete voorstellen die, conform de 
huidige planning, aan de Vlaamse regering, het nemen van 
beslissingen in het voorjaar van 2008 moet toelaten. 

 
Nog een belangrijk project voor CD&V Oost-Vlaanderen is de mogelijke 
opwaardering van de Dender om de economische potenties van deze 
waterweg ten volle te kunnen ontwikkelen.  Minister Peeters heeft een 
studie besteld die deze economische potentie onderzoekt.  In dit kader 
komt ook het ROC (Regionaal Overslag Centrum) te Aalst ter sprake. 
 
1.1.2.Verbeteren van de mobiliteit 
 
Om tot een aanvaardbare afwikkelingskwaliteit op het wegennet te komen 
,is het nodig de capaciteit te verhogen.  Daarom vraagt CD&V om 
capaciteitsbeperkende knelpunten op het hoofdwegennet en de primaire 
wegen, weg te werken.  Daarnaast wordt verder werk gemaakt van het 
wegwerken van gevaarlijke punten. 
 
We willen met CD&V een prioriteit maken van een goed onderhouden en 
uitgebouwd hoofdwegennet, om onze provincie haar logistieke rol 
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maximaal te kunnen laten opnemen.  Zo maken we in 2009 werk van de 
heraanleg van het aansluitingscomplex op de E40 te Aalter.  Hiermee 
wordt een al jaren aanslepend probleem op deze plaats eindelijk opgelost.  
Daarnaast  maken we werk van een goed onderhouden E17 met voor 
2008 en 2009 telkens 4 miljoen euro voor structureel onderhoud. 
 
Een volgend belangrijk punt op het vlak van de hoofdwegen is de verdere 
ombouw van de N49 expresweg tot hoofdweg tussen Antwerpen en 
Zeebrugge.  Op het ontwerpprogramma wordt het wegwerken van het 
laatste knelpunt tussen Antwerpen en Zelzate (complex te Moerbeke) 
voorzien voor volgend jaar.   Verder voorzien we  een brug in Assenede, 
de vervollediging van de verkeerswisselaar in Zelzate en een fietspad 
langs de expresweg in Eeklo.  CD&V vraagt om op deze ingeslagen weg 
verder te gaan en van de ombouw van de N49 een blijvende prioriteit te 
maken. 
 
Ook de uitbouw van een dynamisch verkeersbeheer, om verkeersstromen 
maximaal te kunnen sturen, schuiven we als prioriteit naar voor. In dit 
kader heeft minister Peeters reeds 18 miljoen Euro voorzien voor de 
operationalisering van een verkeerscentrum in Gent.  Vanuit dit centrum 
kan het dynamisch verkeersbeheer in de regio Gent (E40 en E17 rond 
Gent) op korte termijn uitgebouwd worden. 
 
Prioritair weg te werken missing links in Oost-Vlaanderen zijn: 
 
� De rechttrekking van de N42 te Herzele.  Deze werken zijn reeds door 

minister Peeters voorzien op het investeringsprogramma voor 2008 
voor ruim 7 miljoen Euro. Intussen werd aan de administratie de 
opdracht  gegeven om ook te starten met de plannen voor de 
ontdubbeling van de N42 tussen Wetteren en Zottegem. 

� Het doortrekken van de R4 zuid tussen Merelbeke en Zwijnaarde.  Voor 
deze doortrekking werd een volledige studie aanbesteed en gegund. 
Deze studie dient het definitieve ontwerp voor de doortrekking op te 
maken.  De uitvoering ervan moet kunnen aanvatten tegen 2010. 

� De omleiding van de N60 rond Ronse is eveneens een prioriteit voor 
CD&V. Recent werd dit project opgenomen in het pakket van via 
alternatieve financiering te realiseren missing links.  Het voorontwerp 
voor de verbinding werd eind 2006 afgewerkt.  Begin dit jaar werd een 
studie aanbesteed, die voor de weg een definitief ontwerp moet 
opleveren.  Concreet hoopt men in 2011 op het terrein te kunnen 
starten met de aanleg van de N60.  Dit wil zeggen dat we met CD&V 
van deze missing links een blijvende prioriteit moeten maken. 

 
Naast deze prioritair weg te werken missing links wil CD&V Oost-
Vlaanderen ook aandacht vragen voor een aantal andere belangrijke 
infrastructurele en bereikbaarheidsknelpunten. 
 
CD&V Oost-Vlaanderen vraagt dat er verder inspanningen geleverd 
worden om de R4 aan beide kanten van het kanaal verder om te bouwen 
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tot primaire wegen.  De knooppunten aan de Skaldenstraat en 
Schansakker zijn al in de programmering opgenomen en voor het 
belangrijke knooppunt in Evergem wordt alvast een voorbereidende studie 
voorzien.  Deze inspanningen dienen verder te worden gezet om van de 
R4 dé ontsluitingsweg te maken voor de regio en voor de ontwikkeling van 
de Gentse haven. 
 
Zo is er ook de ontsluiting van het Waasland.  CD&V Oost-Vlaanderen 
vroeg in aanloop naar de Vlaamse verkiezing een oplossing voor de 
Temsebrug.  Het verheugt ons vandaag te kunnen zeggen dat het 
wegwerken van  dit knelpunt intussen in uitvoering is dankzij CD&V.  Maar 
we mogen niet op onze lauweren rusten.  We blijven aandacht vragen 
voor een goede ontsluiting van het Waasland.  Zo steunen we het initiatief 
om voor het Waasland een mobiliteitsstudie op te starten.  Deze studie 
moet een antwoord bieden op hoe de toekomstige mobiliteit kan 
evolueren.  We zullen ze met CD&V dan ook van zeer nabij opvolgen.  
Daarnaast  vragen we dat er, in opvolging van deze studie, de nodige 
middelen voorzien worden om de bestaande en nieuwe 
mobiliteitsknelpunten door de groeiende verkeersdruk van de 
Waaslandhavend, weg te werken. 
 
Ook aan de ontsluiting tussen Dendermonde en Aalst door het 
doortrekken van de N41 moet verder gewerkt worden.  In Aalst wordt 
werk gemaakt van een ander belangrijk knelpunt voor de ontsluiting van 
de regio, namelijk het kruispunt van de Boudewijnlaan met de N9. 
 
Naast deze voorbeeldprojecten zijn er in alle Oost-Vlaamse regio’s nog tal 
van punten die vragen om concreet te worden aangepakt. Het moge 
echter duidelijk zijn dat we met CD&V Oost-Vlaanderen vragende partij 
zijn en blijven om extra middelen te voorzien om de bestaande 
infrastructurele knelpunten weg te werken. 
 
Om tot een betere ontsluiting te komen van onze regio’s, moet er nog 
meer ingezet worden op openbaar vervoer.  Zo moet het project voor een 
beter netmanagement bij de Lijn onverkort uitgevoerd worden.  De 
middelen die daarbij naar de Lijn gaan, moeten echter voor de reiziger 
een duidelijk resultaat opleveren op het vlak van bereikbaarheid, comfort 
en tijdigheid van het openbaar vervoer. 
 
CD&V Oost-Vlaanderen vraagt ook aan de NMBS om werk te maken van 
de herinrichting van stationsomgevingen, met bijzondere aandacht voor 
de parkeergelegenheid in de buurt van stations.  Er moet dringend meer 
parkeergelegenheid komen in de nabijheid van stations.  Alleen op deze 
manier kunnen pendelaars op een goede manier aangemoedigd worden 
om over te stappen naar het openbaar vervoer voor hun woon-
werkverkeer. 
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1.2. Tewerkstelling: zwakke plekken wegwerken 
 
De werkloosheidsgraad in Oost-Vlaanderen (6,21%) bevindt zich rond het 
Vlaams gemiddelde (6,32%).  Enkel Antwerpen en Limburg scoren 
slechter.  De mannelijke werkloosheidsgraad ligt in Oost-Vlaanderen 
echter boven het gemiddelde van Vlaanderen.  Opvallend daarentegen is 
de lagere werkloosheidsgraad voor vrouwen in onze provincie als we 
opnieuw de vergelijking maken met de rest van Vlaanderen.   
 
Regionaal bekeken scoren in onze provincie vooral de arrondissementen 
Gent, Eeklo en Aalst slecht.  Zo kent het arrondissement Gent een 
werkloosheidsgraad van 6,90%, wat hoger is dan het Vlaams gemiddelde.  
De arrondissementen Eeklo en Aalst zijn vergelijkbaar met het gemiddelde 
in Vlaanderen.  Wanneer we nog meer in detail gaan kijken naar het 
stedelijke niveau, zien we in Gent en Ronse een  
werkloosheidsgraad van meer dan 9,38%.  Dit maakt deze 2 steden tot de 
de negatieve uitschieters wat werkloosheid betreft in Oost-Vlaanderen. 
Voor het overige zien we ook dat het oosten van onze provincie het 
globaal minder goed doet wat werkgelegenheid betreft, dan het westen. 
 
Meer mensen aan het werk krijgen is een absolute noodzaak om onze 
levensstandaard en onze welvaart te behouden en naar de toekomst toe, 
te verzekeren.  Daarom past het om ook in Oost-Vlaanderen extra te 
focussen op het optrekken van de werkgelegenheidsgraad.  Dat daarbij 
prioritair aandacht moet gaan naar de zwakke plekken in onze provincie, 
is niet meer dan logisch.  
 
Om tot een hogere werkgelegenheidsgraad te komen is er naast de 
noodzaak van een gerichte lastenverlaging voor de laagstbetaalden en de 
hooggekwalificeerden, ook de noodzaak om te werken aan de verdere 
uitbouw van de sociale economie, zoals de buurtdiensten. In Oost-
Vlaanderen is hiervoor nog heel wat marge. 
 
Daarnaast is het ook van belang om de omkadering van het arbeidsproces 
beter te organiseren.  Gezinnen met kinderen moeten effectief de 
mogelijkheid hebben om aan het arbeidsproces deel te nemen.  Daartoe is 
een maximale uitbouw van de kinderopvang, de sector van de 
dienstencheques, … ook in onze provincie van het allergrootste belang.       
 
CD&V wil ook verder werk maken van een mobilisering van de bestaande 
arbeidsreserve in onze provincie door middel van een daadwerkelijke 
activering van de werklozen.  Werklozen hebben recht op vorming, 
opleiding en begeleiding, maar moeten ook aangemoedigd en zo nodig 
verplicht worden om terug in het arbeidsproces te stappen.  Tot slot is er 
ook in het kader van een tewerkstellingsbeleid nood aan het wegwerken 
van alle mogelijke groeiremmers, zoals de verkeersknooppunten, het 
gebrek aan ontsluiting van bepaalde regio’s,… 
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1.3. Oost-Vlaanderen als KMO-land 
 
CD&V wil een specifiek beleid op maat van de KMO’s: zij verschaffen veel 
werk (43% van de particuliere sector) en betekenen een meerwaarde voor 
de samenleving door hun kleinschaligheid.  Een economie op 
mensenmaat, verdient een beleid op maat.  Dit betekent onder meer dat 
maatregelen voor grote bedrijven telkens een aangepaste KMO-invulling 
moeten krijgen. 
 
CD&V wil de volgende acht jaar het sociaal statuut van de zelfstandigen 
geleidelijk verbeteren zodat het dichter komt bij dat van werknemers.  Zo 
pleiten we voor een gelijkschakeling van de kinderbijslagen, het optrekken 
van de minimumpensioenen en een verbetering van de moederschapsrust.  
Ook zelfstandigen verdienen een goed sociaal vangnet in 
overeenstemming met hun bijdragen.  De overstap van het ene naar het 
andere statuut moet gemakkelijker worden. 
 
Zelfstandig ondernemen moet verenigbaar zijn met een persoonlijk en 
familiaal leven.  Daarom wil CD&V zondagsopeningen niet verder 
uitbreiden en de wet op de grote handelsvestigingen herzien. 
 
CD&V erkent de belangrijke maatschappelijke rol van het vrije beroep als 
vertrouwenspersoon voor burgers en ondernemers, voor het algemeen 
belang en als partner van de overheid.  Het statuut van “vrij beroep” moet 
steeds de nodige onafhankelijkheid garanderen om deze rol naar behoren 
te kunnen invullen.  Wanneer vrije beroepers hun beroep willen uitoefenen 
in ondernemingsvorm, wil CD&V voldoende waarborgen dat het niet alleen 
winstmaximalisatie is dat de beleidsvoering bepaalt.  Een modernisering 
van de aansprakelijkheidsproblematiek is dan ook nodig en wel zo dat zij 
een betaalbare verzekerbaarheid toelaat.  CD&V is omwille van de 
maatschappelijke opdracht van vrije beroepen, geen voorstander van een 
blinde mededinging in deze sector zoals die, onder meer onder impuls van 
de EU, wordt voorbereid. 
 
Ook de land- en tuinbouwsector verdient onze bijzondere aandacht.  De 
efficiëntie van het Rampenfonds voor deze sector laat te wensen over.  
Hieraan moet dringend worden verholpen.  In aansluiting hierbij wil CD&V 
dat in overleg met de Gewesten nagegaan wordt in welke mate een 
ondersteuning van verzekeringssystemen voor boeren en tuinders tegen 
ziekte, natuur- en andere rampen kan uitgewerkt worden.  Eigenaars 
moeten ertoe aangemoedigd worden hun gronden maximaal ter 
beschikking te stellen voor land- en tuinbouw, ondermeer door het 
verpachten van gronden fiscaal aantrekkelijker te maken.  De land- en 
tuinbouwsector speelt ook een belangrijke rol als werkgever voor 
laaggeschoolden.  Heel wat jobs geraken momenteel echter niet ingevuld.  
Het werkgelegenheidsbeleid moet hier meer op in spelen door de regeling 
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voor seizoensarbeid tijdens de piekmomenten te vereenvoudigen op het 
vlak van aangiftes en sanctionering. 
 
CD&V wil de KMO’s ondersteunen door : 
� Vereenvoudiging van de sociale en fiscale wetgeving. 
� Herziening van de wet handelsvestigingen (regionalisering en 

afstemming op de bouwprocedure). 
� Voor de concurrentiekracht van onze bedrijven: een beleid van 

kostenbeheersing overeenkomstig de concurrentieverklaring van de 
sociale partners van maart 2006.  

� Een vermindering van de tarieven van de vennootschapsbelasting kan 
op Vlaamse vlak gerealiseerd worden door integratie van Vlaamse 
subsidies.  

� De invoering van een  “carryback”–systeem, dit is een achterwaartse 
verliesverrekening waardoor bedrijven in verliesjaren belastingen 
kunnen terugkrijgen die betaald werden in de drie voorgaande jaren. 
De belastingdruk wordt zo evenwichtiger gespreid in de tijd.  

� Voor KMO’s een verhoging van de aftrek voor risicokapitaal.  Met deze 
maatregel willen we de financiering met eigen vermogen, en dus de 
financiële gezondheid van de bedrijven, bevorderen.     

� Het aantal octrooien moet omhoog, onder meer door een fiscaal 
gunstige behandeling van intellectuele eigendom.  
Werkgeversbijdragen op onderzoekspersoneel moeten verder omlaag. 

 
Specifiek voor de KMO’s in Oost-Vlaanderen ijvert CD&V Oost-Vlaanderen 
voor: 
� Vormings- en begeleidingsprogramma’s, individuele 

bedrijfsbegeleiding, netwerking en ervaringsuitwisseling voor KMO’s, 
zowel in de profit, de social profit, als in de detailhandel. 

� Aanmoediging van ondernemerschap en innovatie: dit veronderstelt 
begeleiding van “idee tot realisatie” en de uitbouw van een 
begeleidingscel voor de uitbouw en opvolging van de onderneming. 

� Aanmoediging van nieuwe beheerstechnieken bij KMO’s (ICT, ERP-
begeleidingssystemen,…). 

� Imago-ondersteunende en promotionele initiatieven voor Oost-Vlaamse 
streekproducten en –sectoren. Tal van sectoren schreeuwen om 
initiatieven met het oog op profilering. De profilering (kwaliteit, 
efficiëntie, betrouwbaarheid en uitstraling) is vooral nodig op de 
arbeidsmarkt. Dit geldt voor: de voedingssector, de textielsector, de 
distributiesector, de detailhandel, de bouwsector, de sierteeltsector, de 
land- en tuinbouwsector. 
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1.4. Oost-Vlaanderen: de echte Vlaamse havenprovincie 
 
Met de Gentse Zeehaven en de Waaslandhaven is Oost-Vlaanderen de 
echte Vlaamse havenprovincie.   
 
Het kanaal Gent-Terneuzen is de levensader voor Gent, zijn haven en zijn 
industriële ontwikkeling.  Dankzij de haven kan onze provincie bedrijven 
als Sidmar en Volvo aantrekken en aantrekkelijk blijven.  Met de 
ontwikkeling van het Kluizendok is ruimte gecreëerd om deze 
economische ontwikkeling verder te zetten. 
 
CD&V is dan ook verheugd dat voluit werk gemaakt wordt van het 
voorbereidingstraject om de tweede zeesluis te Terneuzen mogelijk te 
maken.  Deze tweede sluis is niet alleen noodzakelijk om de nieuwe 
generatie grotere schepen toegang te geven aan Gent, maar zorgt er ook 
voor dat de afhankelijkheid van één sluis voor de Gentse haven  
weggewerkt wordt. 
Tegelijk vraagt CD&V aandacht voor de leefbaarheid van de kanaaldorpen 
en voor de verkeersafwikkeling.  De aan- en afvoer van goederen van 
overzee is één zaak.  De verdere landinwaartse transporten moeten ook 
beheersbaar blijven.  De R4 dient dan ook afgewerkt te worden als een 
echte havenontsluitingsweg.  Daarnaast moeten de inspanningen verder 
gezet worden om via landinrichting en de aanplanting van groenbuffers, 
de leefbaarheid van de dorpen te verbeteren.  
Belangrijk is ook dat we blijvend oog hebben voor het complementaire 
karakter van de Gentse haven met de andere Vlaamse havens.  In Gent is 
er een veel grotere wisselwerking met echte productiebedrijven waardoor 
de toegevoegde waarde en de tewerkstelling per ha veel groter zijn.  Dit 
karakter van een grote zone waar grondstoffen verwerkt worden tot 
halffabrikaten en afgewerkte producten, dient gestimuleerd te worden. 
 
Men vergeet wel eens dat de linkeroever van de Antwerpse haven en het 
Deurgankdok in Oost-Vlaanderen gelegen zijn.  Ten koste van de 
vruchtbare polders levert Oost-Vlaanderen levert belangrijke oppervlaktes 
ten behoeve van de economische ontwikkeling van Vlaanderen.  Het is 
dan ook normaal dat onze provincie daar de vruchten kan van plukken op 
het vlak van tewerkstelling.  Er dient overigens bijzondere zorg besteed  
aan de aansluiting van het wegennet op het Deurgankdok om te 
vermijden dat de omliggende dorpen geconfronteerd worden met 
sluipverkeer. 
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2. Samenleven in Oost-Vlaanderen 
 
2.1. Justitie 
 
2.1.1.Uitbouw justitiehuizen en justitieassistenten 
 
Momenteel is er een zeer groot tekort aan justitieassistenten.  De 
uitbreiding van de alternatieve maatregelen, werkstraffen en elektronisch 
toezicht onder paars is niet gepaard gegaan met meer middelen en 
verdere uitbreiding van het kader van justitieassistenten. 
 
Dit heeft echter grote gevolgen voor de strafuitvoering.  Voor de werkstraf 
betekent dit dat deze alternatieve straf nauwelijks uitgevoerd wordt of dat 
de uitvoering  uitgesteld wordt. 
 
Onder paars is het elektronisch toezicht verworden tot een louter 
machinale controle op de gedetineerde, zonder behoorlijke sociale 
begeleiding door de justitieassistent.  Momenteel ontbreekt dus elk 
toezicht op, en de begeleiding van, de familiale en sociale omgeving.  Dit 
met alle risico’s van dien. 
 
Wat betreft de vrijheid onder voorwaarden en de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, toonden de recente zware incidenten in verband met de 
opgelegde voorwaarden aan dat momenteel elk efficiënt toezicht door 
justitieassistenten ontbreekt. 
 
Net zoals 8 jaar geleden met het meerjarenplan De Clerck-Van Parys wil 
CD&V dus opnieuw fors investeren in justitieassistente om de begeleiding 
van het elektronisch toezicht en andere alternatieven te verzekeren.  
Enkel zo kunnen deze straffen opnieuw een werkelijk alternatief vormen 
voor de gevangenisstraf. 
 
 
2.2. Veiligheid 
 
2.2.1. Nieuwe gevangenis in Dendermonde 
 
Op 19 augustus vorig jaar slaagden 28 gedetineerden erin samen te 
ontsnappen uit de gevangenis van Dendermonde.  Van de 28 ontsnapte 
gedetineerden zijn er nog steeds 15 voortvluchtig.  Er zijn opnieuw 
stakingen aan de gang in Dendermonde omwille van de overbevolking en 
het tekort aan personeel. 
 
De situatie in Dendermonde toont de algemene malaise van onze Belgisch 
gevangeniswezen aan.  Bijna alle gevangenissen kampen met een 
overbevolking (op een capaciteit van 8.300 plaatsen zitten momenteel om 
en bij de 10.000 gevangenen in onze penitentiaire instellingen), in veel 
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verouderde gevangenissen zijn de leefomstandigheden onverantwoord en 
wegens het personeelstekort staan de cipiers onder zware spanning.  
 
Paars kondigde na de ontsnapping uit Dendermonde nochtans aan dat het 
meerjarenplan justitie (met investeringen voor de gevangenissen) 
versneld zou worden uitgevoerd.  Bovendien zou er sneller een terrein 
worden aangekocht voor de bouw van een nieuwe gevangenis in 
Dendermonde en zou er een nieuwe gevangenis te Namen komen. 
 
Dergelijke beloftes vonden hun weerslag echter niet in de begroting 2007 
van de regering.  Integendeel!  Uit de begroting van dit jaar blijkt dat de 
regering de investeringen voor de gevangenissen en justitiegebouwen met 
de helft heeft teruggeschroefd.  
 
Het voorstel van CD&V omvat een goed onderbouwd en financieel 
gedragen noodplan voor de gevangenissen. 
 
CD&V wil: 
 
� Een toename van de gevangeniscapaciteit met 1500. 
� Cellen binnen de 24 maanden. De overbevolking in de Belgische 

gevangenissen is vandaag immers de magische grens van 10.000 
gedetineerden gepasseerd. 

� Een gespecialiseerde opvang en begeleiding buiten de gevangenis voor 
een 700-tal geïnterneerden die zich nog in de penitentiaire annexen 
van onze gevangenissen bevinden. 

� De opwaardering en opleiding van penitentiaire beambten. 
� Een snelle implementatie van de wet Dupont met betrekking tot het 

juridisch statuut voor gedetineerden, met extra aandacht voor het 
individueel detentieplan. 
 

Wij voorzien onder meer hiervoor een noodbudget van 1 miljard euro over 
5 jaar. 
 
 
2.2.2. Aanpak grenscriminaliteit en drugsproblematiek 
 
Verslaving is een onrecht en het tegendeel van vrijheid en 
onafhankelijkheid.  Vreemd dat een paarse coalitie die deze begrippen 
hoog in haar vaandel draagt, tegelijk een beleid voerde dat leidde tot 
meer verslaving.  Enkel een goede mix van preventie, hulpverlening en 
repressie, goed gecoördineerd tussen alle overheden, biedt mensen de 
nodige duidelijkheid en houvast om zich tegen verslaving te wapenen. 
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Vastgestelde feiten/drugsdelicten: bezit, gebruik, in- en uitvoer, 
fabricatie en handel : 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

6279 5179 6333 6225 6883 6447 
(Bron: criminaliteitsstatistieken Federale Politie) 

 

De Sleutel deed een bevraging bij 3300 leerlingen van 14-18 jaar in 
scholen in West-en Oost-Vlaanderen en in Zeeland.  Men noteerde dat 
XTC op de tweede plaats na cannabis kwam en amfetaminegebruik op de 
derde plaats.  Ook bleek dat vooral amfetamines en XTC “populair” meer 
zijn bij BSO jongeren.   
 
De politiediensten worden gelukkig steeds succesvoller in het oprollen van 
de cannabisplantages, maar de daders veranderen hun tactiek.  Zij 
schakelen over op kleinschalige plantages en spreiden zo de financiële 
risico’s bij een mogelijke arrestatie en inbeslagname. 
 
Het arrondissement Dendermonde vormt samen met Antwerpen, 
Tongeren, Turnhout en Gent de grootste probleemregio.  De meeste 
plantages worden immers in Vlaanderen ontdekt, vanwege de link met 
Nederland.  Zo opereren er in Sint-Niklaas enkele Nederlandse 
drugorganisaties. 
 
De Belgische grensgemeenten Lanaken en Voeren worden op hun beurt 
geconfronteerd met plannen om de coffeeshops van Maastricht naar de 
stadsrand te verplaatsen, zodat de binnenstad minder overlast heeft van 
het drugtoerisme. 
 
Enkele criminaliteitscijfers voor de provincie Oost-Vlaanderen. 
 
Over de loop van de jaren 2000 tot 2005 zien we een lichte stijging van 
het aantal geregistreerde misdrijven1.  
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

114.813 109.344 118.890 120.278 118.658 118.081 
 

 

                                                 
1 Cijfers criminaliteitsstatistieken federale politie 
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Voor het eerste semester van 2006 bedroeg het totaal van het aantal 
geregistreerde misdrijven 61.571. 
 
Hierbij nog enkele belangrijke detailcijfers.  
 
FIETSDIEFSTALLEN 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 1° sem 

2006 

7.824 7.433 7.233 8.028 7.229 7.668 3.413 
 
 
INBRAAK IN WONING 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 1° sem 

2006 

6.482 6.519 7.193 6.226 5.060 5.143 2.519 
 
 
WINKELDIEFSTAL 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 1° sem 
2006 

2.423 2.186 2.188 2.177 2.295 2.492 1.313 
 
AUTODIEFSTAL 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 1° sem 

2006 

1.654 1.587 1.519 1.184 892 694 353 
 
HANDTASDIEFSTAL 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 1° sem 

2006 

622 886 889 728 607 766 349 
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3. Samen besturen in Oost-Vlaanderen 
 
3.1. Wijkagenten en wijkpolitie 
 
Mensen en buurten hebben opnieuw nood aan vertrouwenspersonen tot 
wie ze zich gemakkelijk met hun vragen en problemen kunnen wenden.   
 
Traditioneel vormen de politiediensten zowel op gerechtelijk als bestuurlijk 
vlak het eerste aanspreekpunt voor veiligheidsproblemen.  Om de 
toegankelijkheid en laagdrempeligheid ervan te versterken, pleit CD&V 
voor een opwaardering van de rol van de wijkagent en wijkpolitie.  Het is 
voor CD&V essentieel dat de wijkpolitie opnieuw zichtbaar aanwezig en 
aanspreekbaar is in de straat, de wijk en de buurt.  Zo kunnen mensen 
makkelijk gehoord worden en kunnen ze hun veiligheidsproblemen sneller 
ter sprake brengen. 
 
Het takenpakket van de wijkpolitie moet zodanig  ingevuld worden dat zij 
als onderdeel van het politiekorps die specifieke rol van laagdrempelige en 
gemakkelijk bereikbare agent effectief kunnen vervullen.  Dit betekent 
tevens dat de wijkagent binnen het kader van zijn politionele takenpakket 
voldoende ruimte krijgt om lokale veiligheidsproblemen te registreren, en 
zo nodig daarover te informeren, te sensibiliseren, te responsabiliseren en 
te bemiddelen.  Bovendien lijkt het nuttig dat de wijkagent over bepaalde 
bevoegdheden beschikt ten aanzien van andere lokale diensten, 
bijvoorbeeld om bepaalde problemen aan te brengen bij stads- of andere 
diensten (vb. kapot straatmeubilair, sluikstort), of om bepaalde 
procedures in gang te zetten (bvb bij de vrederechter) en moet hij mee 
kunnen toezien op de opvolging ervan. 
 
Om dit takenpakket effectief te kunnen uitvoeren, vereist dit ondermeer 
een werkorganisatie waardoor wijkagenten niet langer voor zeventig 
procent aan hun bureau zitten en dertig procent van hun tijd de straat op 
gaan, maar omgekeerd.  Dit kan ondermeer dankzij een doorgedreven 
ontlasting van administratieve taken. 
 
Bovendien moeten de functies voldoende aantrekkelijk zijn om een 
instroom van goede en gemotiveerde krachten te garanderen.  Dit vraagt   
tevens een statutaire en financiële herwaardering.  Voor CD&V kan dit niet  
zoals de minister van Binnenlandse Zaken voorstelt door de wijkagenten 
gegarandeerd een weekend- of nachttoelage te geven, zonder dat zij een 
weekend of nacht presteerden.  Dit kan voor ons wel door de mogelijkheid 
te voorzien om een vergoeding uit te betalen voor nacht- en weekendwerk 
of stand-by-tijd, maar enkel indien deze prestaties werkelijk worden 
uitgevoerd (deze mogelijkheid is nu niet voorzien in het statuut van de 
politiediensten). 
 
Naast een zichtbaar verhoogde aanwezigheid van politie in de straat 
moeten ook de politiekantoren zelf voldoende nabij en toegankelijk zijn 
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via wijkcommissariaten of andere vormen van lokale politieantennes.  
Politiekantoren moeten garant staan voor een klantvriendelijk onthaal 
waar elke melding  geregistreerd wordt.  Betreft het niet alleen of geen 
probleem van de politie, moeten de mensen desgevallend kunnen worden 
doorverwezen naar de bevoegde diensten die op hun beurt voldoende 
bereikbaar moeten zijn (permanenties). 
 
Concreet betekent dit onder meer : 
 
� De functionele herwaardering van de wijkagent moet gekoppeld 

worden aan een financiële en statutaire herwaardering.  Zo kunnen 
wijkagenten bijvoorbeeld geen premies krijgen 
(oproepbaarheidspremie, nabijheidspremie, telefoonvergoeding) 

 
� De ontlasting van administratieve taken kan gebeuren door inzet van 

burgerpersoneel, maar ook door de wijkagent niet langer te gebruiken 
als postbode voor de kantschriften van het parket of de kennisgeving 
van boetes.  

 
CD&V verwijst bijvoorbeeld naar het organisatiemodel – zoals 
ondermeer in Vilvoorde toegepast – waarbij zonder federale of andere 
wetgevende aanpassingen de wijkpolitie intern werd opgesplitst in een 
kantschriftendienst en een dienst van wijkagenten.  De 
kantschriftendienst doet het bureauwerk in opdracht van het parket,  
de dienst wijkagenten patrouilleert zoveel mogelijk en brengt daar ook 
verslag over moeten uit. In het concrete geval van Vilvoorde kwam er 
zo ruimte vrij om de wijkagenten 9.156 uren extra te laten 
patrouilleren, ook buiten de klassieke uren.  Bovendien werden zij 
uitgerust met dienst-GSM’s waarop ze rechtstreeks door de bevolking 
kunnen worden gecontacteerd. 

 
� Een vlotte toegankelijkheid en aanspreekbaarheid van 

wijkcommissariaten of lokale politieantennes.  Dit kan door 
bijvoorbeeld het wijkkantoor één avond per week open te houden en 
één weekend per maand.  

 
 

3.2. Brandweerzorg 
 
Op de valreep werd door het Parlement het wetsontwerp betreffende de 
civiele veiligheid goedgekeurd.  De wet is niet meer dan een kader waarin 
de nieuwe brandweerzones zullen moeten werken.  De belangrijkste 
punten van die hervorming moeten echter nog via koninklijk besluit 
geregeld worden.  
 
Niet onbelangrijk zal het vastleggen van de nieuwe brandweerzones 
worden.  Hiervoor zal een provinciaal comité opgericht worden dat in 
samenspraak met de betrokken burgemeesters de verschillende zones zal 
bepalen.  CD&V staat er op dat deze zones geen mastodontzones worden 
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en dat de lokale verankering blijvend een rol kan spelen.  Dit is in de 
eerste plaats belangrijk voor de vele vrijwilligers die actief zijn in de 
brandweerdiensten en daarnaast ook voor de rol die de burgemeester te 
spelen heeft in het kader van de vrijwaring van de veiligheid in zijn 
gemeente.  
 
Een ander heikel punt zal de financiële implicatie zijn van de hervorming.  
Nu dragen de gemeenten zo’n 90 % van de kosten terwijl de federale 
overheid 10 % voor haar rekening neemt.  Hier zal de federale overheid 
binnen een beperkte tijdspanne moeten evolueren naar een 50/50 
verdeling van de kosten inzake brandweer.  
 
Prioritair moet werk gemaakt worden van een nieuwe personeelsstatuut 
voor de beroeps en vrijwillige brandweerlui.  De hervorming van minister 
Dewael regelt op dit punt nog niets. 
 
 
3.3. Goed bestuur in Oost-Vlaanderen 
 
CD&V wil een overheid die het vertrouwen van de burgers en 
ondernemingen waard is.  Daarom moet het bestuur efficiënter, 
transparanter en klantvriendelijker worden.  
  
Regelgeving dient daartoe duidelijk en kwaliteitsvol te zijn.  Iedereen 
moet zich bovendien eenvoudig kunnen wenden tot unieke 
aanspreekpunten.  Daar kunnen ze terecht met elke vraag aan de 
overheid en kunnen ze de stand van een dossier over hun situatie 
opvragen.  De dienstverlening moet ook binnen een vooropgestelde 
termijn gebeuren. 
  
We moeten ook over onze grenzen durven kijken.  Een betrouwbare en 
kwaliteitsvolle overheid is op zich al een belangrijk streefdoel.  Voor de 
Belgische welvaart is goed bestuur evenwel een prioritair streefdoel.  
Goed bestuur van een land is in toenemende mate een factor voor 
bedrijven om vestiging en investering ter plaatse te overwegen.  Vandaar 
ook het belang ervan voor onze concurrentiepositie. 
 
CD&V wil een sterke, klantgerichte overheid, die zich concentreert op haar 
kerntaken en de principes van deugdelijk bestuur belichaamt.  De 
overheid dient daartoe resultaatgericht te werken.  Bovendien willen we 
het vertrouwen in de ambtenaren en in hun leidinggevenden herstellen. 
CD&V gaat volluit voor een overheid als betere dienstverlener en als 
betere werkgever.  Kortom: CD&V gaat voor GOED BESTUUR!  
 
Voor CD&V moet de overheid minder vanuit de aanbieder denken maar 
meer vanuit de “klant” en zijn verwachtingen.  De middelen daartoe zijn: 
een nieuwe cultuur van klantentevredenheid, het gebruik van 
gebruikersbevragingen en elektronische communicatiemiddelen, en de 
ontwikkeling van een uniek loket waar de burger met al zijn vragen 
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terecht kan. Aan het uniek loket koppelen we een algemene eerste 
responsregeling. 
 
3.3.1.Een nieuwe cultuur van klantvriendelijkheid 
 
CD&V zet in op een klantvriendelijke cultuur bij de overheidsdiensten:  
 
� Met alle diensten worden precieze afspraken gemaakt over snelle en 

klantvriendelijke service aan de bevolking en de regering.  
� In alle communicaties worden de eisen van klantvriendelijkheid 

toegelicht en concreet gemaakt.  
� In de evaluatie van de ambtenaren wordt rekening gehouden met de 

factor klantentevredenheid.  
� Er wordt structureel gebruik gemaakt van gebruikersbevragingen. 
 
3.3.2. Gebruikersbevragingen 
 
Tevredenheids- en gebruikersbevragingen zijn een eerste stap in een 
proces voor organisatorische veranderingen om de kwaliteit van de 
dienstverlening te verhogen.  CD&V beschouwt de inbreng van de burgers 
daartoe als essentieel.  De bevragingen en verbeteringsinitiatieven 
moeten duidelijk naar buiten worden gebracht en zichtbaar zijn voor de 
burger, zelfs indien de resultaten eerder negatief uitvallen.  Goed bestuur 
is voor de Vlaamse christendemocraten ook eerlijk en integer bestuur, 
met voeling voor wat leeft bij de mensen. 
 
3.3.3. Uniek (lokaal) loket 
 
De gemeente moet, als overheidsniveau dat het dichtst bij de burger 
staat, veel meer worden uitgespeeld als centraal aanspreekpunt voor een 
groot aantal overheidsdiensten.  Mensen moeten op één centrale plek 
terecht kunnen, hetgeen niet uitsluit dat men indien gewenst nog steeds 
rechtstreeks naar de betrokken dienst kan stappen. 
 
Bedoeling is dat dit samenwerkingsverband zich naar buiten toe vertaalt 
onder de vorm van één uniek loket waar men op lokaal niveau terecht kan 
voor alle problemen waarmee de burger geconfronteerd wordt.  Zonder 
dat dit de acties van de bevoegde diensten uitsluit.  
 
Dit loket vormt het portaal voor het samenwerkingsverband en zal in de 
eerste plaats een coördinatie- en doorverwijsfunctie hebben.  De reactie 
komt dus in principe niet vanuit het samenwerkingsverband an sich maar 
wel vanuit de bevoegde instantie die via het loket rechtstreeks kan 
worden aangesproken zodat er snel een actie volgt.  De vragen worden 
geregistreerd binnen het loket en met een opvolgsysteem doorgegeven 
aan de bevoegde diensten van het samenwerkingsverband.  Het uniek 
loket staat als portaal dus ook garant voor de opvolging. 
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3.4. Ronse als volwaardige Vlaamse stad 
 
Een heel bijzondere en specifieke problematiek voor Zuid-Oost-Vlaanderen 
betreft de faciltiteiten in de stad Ronse.  Met de CD&V wensen wij daar 
ook duidelijk standpunt in te nemen en er op te wijzen  dat de 
communautaire problematiek verder reikt dan alleen de randgemeenten 
rond Brussel.  Aan Vlaamse kant tellen de taalgrensgemeenten met 
faciliteiten voor de Franstaligen ongeveer een 33 000 inwoners waarvan 
een 24 000 te Ronse. 
  
Voor een taalgrensgemeente zoals Ronse, brengt het statuut van de 
taalfaciliteiten grote moeilijkheden met zich mee die eerder een rem zijn 
op de verdere bloei en ontwikkeling van deze stad.  Directe  gevolgen 
van dit statuut  zijn onder meer de onmogelijkheid tot fusie met 
omliggende gemeenten, praktische problemen bij de uitbreiding van het 
interstedelijke wegennet (vb aanleg missing link N60 te Ronse), de 
instroom van, meestal, minder gegoede Franstaligen - met een grote 
weerslag op de financiële draagkracht van de stad - en het instandhouden 
van een groot aantal administratieve voorzieningen voor deze mensen (vb 
onderwijs, tweetalige administratie en aanwervingen van stadspersoneel 
en politiepersoneel,..) met het daarbijhorende meerkostenplaatje voor 
de stadsbegroting van Ronse. 
  
Genoeg argumenten dus voor CD&V om duidelijk te stellen  dat de 
communautaire problematiek de grenzen van groot Brussel overschrijdt 
en dat de gevolgen zich ten zeerste laten voelen in taalgrensgemeenten 
zoals Ronse.  Deze taalgrensgemeenten beschikken niet over de 
budgetten van grootstedenbeleid, maar worden geconfronteerd met de 
gevolgen en meerkosten van de taalfaciliteiten.  De toepassing en 
uitwerking van de taalfacilteiten kosten de stad handenvol geld en zijn  
nefast voor de verdere ontwikkeling van deze stad.  Voor CD&V moet 
Ronse dan ook een volwaardige Vlaamse stad kunnen zijn ! 
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4. Ons leven in Oost-Vlaanderen 
 
4.1. Welzijn en gezondheidsbeleid 
 
Op het vlak van gezondheidszorg heeft Oost-Vlaanderen historisch een 
schitterende reputatie.  Het ruime aanbod van zeer gerenommeerde 
topziekenhuizen (gekend tot ver buiten de landsgrenzen), gelinkt aan een 
netwerk van landelijke perifere instellingen met een zeer goede prijs-
kwaliteitverhouding en een sterke verbondenheid met andere lokale 
zorgactoren, heeft naast de zorgfunctie een prominente rol in de Vlaamse 
economie door het netwerk van toeleveringsbedrijven en hun 
aantrekkingsfunctie op de lokale arbeidsmarkt. 
 
De verwachte toename van het aandeel chronische zorg en 
ouderdomsgerelateerde aandoeningen enerzijds, en een sterk 
gespecialiseerde hoogtechnologische geneeskunde anderzijds, vormen 
belangrijke uitdagingen waar dit Oost-Vlaams model, mits correcte 
ondersteunende maatregelen, een sluitend antwoord op biedt. 
 
De ontschottingdrang van de diverse overheden in ons land heeft in Oost-
Vlaanderen een partner.  Een naadloze samenwerking van thuiszorg, over 
ambulante diensten, dagziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, woon- 
en zorgcentra, beschermde woonvormen, tot de zeer gespecialiseerde 
derdelijnszorg, met de integratie van palliatieve zorg,  ligt binnen 
handbereik. 
 
Een compromitterende clustervorming in een juridische structuur met een 
financiering van enkele strategische functies kan een kleurrijk pallet aan 
complementair zorgaanbod op een creatieve wijze organiseren.  Via deze 
clusters moet het ondernemersschap in deze sectoren aangewakkerd 
worden, en kunnen prikkels gegeven worden die moeten leiden naar meer 
corporate governance en een professionele managementcultuur waar 
innovatie en creativiteit het kwaliteitsbeleid vervolledigen. Enkele 
belangrijke thema’s hierbij zijn : 
 
� Een sterke lokale verankering van de eerste- en tweedelijnszorg.  Deze 

verankering moet op bestuursvlak verzekerd zijn. 
� Een correcte territoriale spreiding van een bereikbare en toegankelijke 

derdelijnszorg. 
� Een uitbreiding van de nomenclatuur voor de derdelijnszorg.  Een 

leefbare geïntegreerde derdelijnszorg moet een verdere polarisering 
van gespecialiseerde zorg door commercialisering tegen gaan. 

� Preventieve gezondheidszorg kan via een dergelijke cluster zijn weg 
vinden naar een grote massa.  Preventieve zorg is een positieve 
benadering en staat loodrecht op het huidige ontmoedigingsbeleid ten 
aanzien van revaliderende zorg of zorg met een zelfredzaam effect. 

� Ook ouderenzorg moet zich hoeden voor identiteitsbedreigende 
overnames of fusies.  Ook hier moet samenwerking door  
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compromitterende clustervorming met een verplichte lokale 
verankering een belangrijke meerwaarde betekenen. 

� De programmatie van woongelegenheden voor senioren moet op lokaal 
vlak met de nodige flexibiliteit  ingevuld worden. 

� De kloof tussen huisvesting, thuiszorg en institutionele zorg moet 
weggewerkt worden door domeinoverschrijdende initiatieven, al dan 
niet binnen één juridisch kader.  De plaatselijke noden wijken soms 
gevoelig af van statistisch berekende programmacijfers. 

� Op het vlak van instroom van menselijk kapitaal moeten de ontstane 
clusters de stageplaats bij uitstek zijn voor het verwerven van een 
brede waaier aan competenties.  Van puur medische met hoge 
specialisatiegraad over de diverse paramedische, sociale, 
zorggerelateerde technische en administratieve functies; een 
geclusterd diversiteitbeleid, met ondersteunende projecten in de 
sociale economie en de vorming van zorg- en welzijnseconomen.  Een 
betere samenwerking tussen onderwijs en instellingen moet leiden naar 
een meer precieze afstemming van competenties op de arbeidsmarkt. 

� De doorgroeimogelijkheden binnen een samenwerkingsverband kunnen 
een aantrekkingspool worden voor knelpuntberoepen, en kunnen een 
uitstroom van noodzakelijke competenties verhinderen. 

� Complementariteit binnen de cluster moet de vrijheid krijgen om in de 
geest van de wetgeving een creatief antwoord te bieden op regionale 
en lokale behoeften, en de wensen van de patiënten en residenten met 
betrekking tot zorg- en dienstenverlening.  Gezinsondersteunende 
eerste en tweedelijnszorg moet zo dicht mogelijk bij het gezin staan 
(cfr. de problematiek van de moeder en kind diensten). 

 
Het spreekt vanzelf dat naast het federale en gewestelijk beleidsniveau, 
de provincie hierin een belangrijke partner kan zijn.  Weliswaar moeten  - 
dit wordt de rode draad voor een nieuwe federale regering - alle 
zorgactoren, alle regelgeving en financiering in hetzelfde homogeen 
bevoegdheidspakket ondergebracht worden. 
 

 
4.2. Gent als toekomstige duurzame energiepool (bio-energie 

vallei – haven – universiteit) 
 

Hernieuwbare energie in diverse vormen als groene stroom, groene 
warmte en biobrandstoffen wordt alsmaar belangrijker in het Vlaamse en 
internationale klimaatbeleid.  Dit wordt ondersteund door de beslissing 
van de Europese Raad van 9/3/2007 die tegen 2020 volgende 
doelstellingen wil realiseren: 20% hernieuwbare energie binnen de 
Europese Unie en minstens 10% biobrandstoffen per lidstaat in de 
vervoersector, mits vooral de productie duurzaam is en biobrandstoffen 
van de tweede generatie moeten meer commercieel beschikbaar worden.  
 
Oost-Vlaanderen heeft een aantal troeven om verder uit te groeien tot een 
volwaardige duurzame energiepool.  Momenteel zijn al drie bouwstenen 
aanwezig.  Enkele bedrijven startten met de productie van 
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biobrandstoffen; de nabijheid van de haven zorgt voor de inzet van 
scheepvaart als duurzaam transportmiddel voor grondstoffen en aan de 
universiteit zijn diverse onderzoeksgroepen actief op het vlak van bio-
energetisch onderzoek en toepassingen. 
 
CD&V is van mening dat hierop verder dient gebouwd te worden.  De 
hogere doelstellingen voor duurzame energie in de Europese Unie en het 
tekort aan landbouwgrond voor de productie van grondstoffen, zullen een 
sterke invloed uitoefenen op de markt.  Ten eerste zal de import van 
grondstoffen aanzienlijk verhogen.  Door de lagere kostprijs voor de 
aanvoer, hebben havengebieden een comparatief voordeel in vergelijking 
met sites verder in het binnenland.   Ten tweede zal de tijdige 
ontwikkeling noodzakelijk zijn van de tweede generatie biobrandstoffen, 
die een veel hoger rendement haalt dan de huidige planten.  Hier ligt nog 
een enorm terrein braak voor onderzoek en ontwikkeling, waar de 
universiteit verder kan op ingaan.  Voor de oplossingen is een wereldwijde 
markt beschikbaar.  
    
Om Oost-Vlaanderen en specifiek de Gentse regio uit te bouwen zijn er 
volgens CD&V enkele te vervullen voorwaarden en kansen: 
 
� Er is een verhoging nodig van de quota voor de productie van 

biobrandstoffen, toegewezen door de federale overheid. 
� Het is van belang dat op Europees niveau duidelijke 

duurzaamheidscriteria opgesteld worden zodat de stijgende import van 
biobrandstoffen niet voor schade zorgt in de landen van herkomst. 
Onderzoekers en bedrijven in Gent kunnen hierbij een trekkende rol 
spelen.   

� Het toegepast onderzoek naar de tweede generatie biobrandstoffen aan 
de universiteit dient verder uitgebouwd  in samenwerking met de 
bedrijfssector en de overheid. 

� Er mag niet te lang gewacht worden met het uittesten in de praktijk in 
de Gentse regio van productie van de tweede generatie 
biobrandstoffen.  In Nederland (Sas van Gent) is men al gestart. 

� De Europese richtlijn over brandstofkwaliteit moet gewijzigd worden 
om hogere niveaus voor het mengen van biobrandstoffen mogelijk te 
maken. 

� Op termijn zullen ook meer en meer aangepaste wagens nodig zijn, 
onderzoek is nodig om de lokale autoproducent hierbij op tijd een rol te 
laten vervullen in deze toekomstige markt.  

� Om een voldoende evenwichtige energiemix uit te bouwen dient Oost-
Vlaanderen, naast de uitbouw van de windturbines, ook te werken aan 
het aantrekken van nieuwe elektriciteitscentrales met lage CO2-uitstoot 
zoals biomassa centrales en schone kolencentrales (inspelend op de 
ervaring met de omgebouwde centrale van Ruien). 

� Bij de verdere ruimtelijke ontwikkeling en invulling van de haven en 
het havengebied is het noodzakelijk om diverse aspecten van energie 
(productie, consumptie en samenwerkingsverbanden) mee op te 
nemen. 


