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Beleidsambities 2020-2025 
Enkele aanbevelingen van WESTAON om dit plan te versterken 

 
 

Staden teelt  
- Staden maakt er een ambitie van om bij de realisatie van nieuwe 

projecten zo weinig mogelijk open en onbebouwde ruimte in te 
palmen.  

o De site van de oude gemeenteschool lijkt ons te overwegen 
indien er plaats voor assistentiewoningen gezocht wordt. Dit 
kan een unieke plaats worden waar woon-, ontspannings- en 
zelfs economische functies gecombineerd worden.  

- Staden pakt de strijd tegen zwerfvuil weldoordacht en planmatig 
aan.  

o Het concept van de Mooimakers is sterk. Inwoners claimen er 
een straat of wijk en houden er de verantwoordelijkheid over. 
De gemeente ondersteunt deze mensen in het opzetten van 
acties om dit levendig te houden. Een uitgebreide 
vrijwilligerspas kan hierin stimulerend werken.  

o Daarnaast verwachten we een kordate aanpak van 
overtreders. Als overtredingen vastgesteld worden, moeten 
deze zonder excuses gesanctioneerd worden.  

Staden ademt  
- Staden wil een ‘gezonde’ gemeente zijn. 

o Geestelijke gezondheid is daar één aspect van. Preventie is 
daarbij heel belangrijk, alsook het onder de aandacht brengen 
van de bestaande dienstverlening op een niet-stigmatiserende 
wijze.  

o Een gemeente ‘stressarm’ maken kan ook door te werken aan 
geluids- en verkeershinder van zwaar vervoer, door een vlotte 
en klantgerichte dienstverlening, … 

o Een gezonde geest in een gezond lichaam. Sport is dus heel 
belangrijk. We vragen om investeringen zoals een outdoor 
fitnessparcours heel goed te overwegen op vlak van 
onderhoud en gebruik alvorens dit te realiseren. Misschien zijn 
er andere mogelijkheden.  

o Een Finse piste integreren op de sportsite in Oostnieuwkerke 
valt te overwegen. 

- Gezinnen moeten voldoende ademruimte krijgen. Een aantal 
gezinskosten zoals kinderopvang, een toekomstige milieuheffing, … 
beginnen aardig door te tellen.  
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- We pleiten voor de invoering van een ‘armoedetoets’ bij elke 
structurele beslissing.  

- Uiteraard willen wij ook dat Staden een dementievriendelijke 
gemeente is. We willen echter het niveau van labels overstijgen.  

- Eenzaamheid is een toenemend probleem bij de bevolking. We 
willen graag actief meedenken hoe we het sociale weefsel op een 
duurzame manier kunnen versterken in buurten.  

Staden droomt  
- We kijken uit naar een nieuwe, eigentijdse locatie voor het 

politiekantoor. De site Home Sint-Jan heeft wat ons betreft 
potentieel.  

- Nieuwe sites moeten meerdere functies met elkaar combineren: 
wonen, werken, ontspannen. Dat versterkt de sociale cohesie en het 
zorgt er ook voor dat openbare ruimte en gebouwen optimaal benut 
worden.  

- We vinden de opwaarderen van de bibliotheek tot een 
kenniscentrum iets te ambitieus. We verkiezen een gezellige 
bibliotheek met veel activiteit (vergaderingen, lezingen, workshops) 
op de site én in de deelgemeentes. De integratie van het archief 
vinden we een goed plan.  

- We kijken met hoge verwachtingen naar de plannen voor 
Zonneheem.  

o Wat ons betreft kan de optie voor een multifunctionele zaal 
(inclusief sport) nog overwogen worden. 

o Mogelijks biedt het onderkelderen van de locatie een extra 
mogelijkheden voor het jeugdhuis.  

Staden engageert  
- De gemeentelijke communicatie moet professioneler. Er is nood aan 

een gerichte communicatieplanning die vertrekt vanuit de 
informatienoden van de inwoners en niet vanuit de doelstellingen 
van het gemeentebestuur. 

- Beleidsbeslissingen moeten van bij de beslissingsintentie gecoverd 
worden in een communicatieplan zodat er tijdig en correct 
gecommuniceerd kan worden aan de betrokkenen.  

- De dienstverlening moet aansluiten op de leefomstandigheden van 
inwoners. Flexibele openingsuren moeten kunnen. Daarnaast kan 
ook een sterkere digitale loketfunctie uitgebouwd worden; parallel 
aan een sterke offline dienstverlening.  

- Participatie blijft een moeilijk gegeven. We zien dat de pogingen die 
ondernomen worden, niet het gewenste succes bereiken. Het is 
teveel éénrichtingsverkeer. We adviseren de gemeente om zich hier 
professioneel in te laten ondersteunen.  

- De digitale aanwezigheid van Staden moet grondig herbekeken 
worden. De huidige website vertrekt vanuit de doelstellingen van de 
gemeente maar is niet gebruiksvriendelijk voor de inwoners. Bij de 
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opmaak van een nieuwe website kan beter gestart worden vanuit 
concrete gebruikerservaringen van inwoners.  

- Initiatieven hoeven niet altijd en onmiddellijk de drie deelgemeenten 
gelijktijdig bedienen. Er moet kunnen geëxperimenteerd worden in 
buurten.  

- Hoplr is een applicatie om buurten digitaal met elkaar en met de 
gemeente in contact te brengen. Evengoed kunnen buurtnetwerken 
via WhatsApp getest worden.  

Staden navigeert  
- Volgens ons zijn er grotere prioriteiten dan een fietsring met de 

heraanleg van de Sleihagestraat als fase 1. Die zone wordt niet 
intensief gebruikt als woon-werkverbinding voor fietsers. De 
Roeselarestraat daarentegen wordt door heel wat fietsers gebruikt. 
Dit fietspad is in slechte staat (putten, overhangende struikjes), op 
bepaalde plaatsen ronduit onveilig (thv De Most) en relatief smal 
voor tweerichtingsverkeer.  

- We begrijpen de intenties met betrekking tot de heraanleg van de 
Roeselarestraat. Anderzijds zorgt de slechte staat van die weg voor 
veel trillings-en geluidshinder voor de inwoners. De kwaliteit van het 
wegdek vergt de nodige aandacht; los van de plannen van Aquafin.  

- We stellen het gebruik van een mobiele ‘vrachtwagensluis’ voor als 
mogelijkheid om plaatselijk verkeer te onderscheiden van 
doorgaand verkeer. Het zwaar verkeer zorgt in elke dorpskern voor 
veel hinder. We kijken uit naar een integrale en kordate aanpak.  

 
 
 
 
 
 
Van WESTAON 
Met veel liefde voor Staden ;-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


