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OBU VOORUIT wil zijn inwoners als “echte” klanten behandelen. 
De ene inwoner vindt gratis toegang tot de Nieuwdonk belangrijk, voor anderen is dit gratis toegang tot de 
Waterfeesten, gratis vuilniszakken, gratis toegang tot containerpark enz … 
 
Het is onmogelijk om al deze voordelen aan iedereen te kunnen aanbieden. Het is ook niet gemakkelijk om 
hieruit één keuze te maken voor alle inwoners. Niet iedereen is ook geïnteresseerd in al deze voordelen. 
 
OBU VOORUIT stelt voor om AAN DE INWONER EEN KLANTENKAART AAN TE BIEDEN. Deze klantenkaart geeft 
hem RECHT OP EEN AANTAL GEMEENTELIJKE VOORDELEN. Hij kan uit dit aanbod van gemeentelijke  
voordelen voor een vast bedrag ZELF KIEZEN WAARVAN HIJ GEBRUIK WENST TE MAKEN.  
 
Voorbeeld: 
 

 6 beurten voor het containerpark en tickets voor 3 personen naar de waterfeesten 

 20 vuilniszakken en 5 beurten naar het containerpark 

 2 tickets voor een voorstelling in het Cultureel Centrum en 2 beurten voor het containerpark 
 

Men kan het bedrag ook schenken aan een vereniging in Berlare naar keuze of aan mensen die het moeilijker 
hebben. 
 
Het initiatief van de klantenkaart willen we financieren met de algemene gemeentebelasting die inwoners 

betalen.  

 



VERKEERSVEILIGHEID 

 Goed mobiliteits- en circulatieplan waarbij veiligheid centraal staat 

 Tonnagebeperking Uitbergen: controleren – slimme camera’s 

 Fietspad aan de baan Berlare - Uitbergen (Nieuwdonk) – het beloofde fietspad is nooit aangelegd 

 Brugstraat - Emiel Hertecantlaan – Frankrijkstraat: een heraanleg is dringend 

Focus op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van lokale handelaars 

Private terreinen kunnen een oplossing zijn voor parkeerplaatsen 

 Dorpskern Overmere: structurele oplossing voor het fileprobleem 

 Optie: test met openstellen van Kasteeldreef (sporthal),  mits bijkomende maatregelen: 

 - Intelligente verkeerslichten richting Gent  

 - Zebrapad met accentverlichting parking voetbalplein 

 - Enkele richting invoeren van parking sporthal tot bocht bij voetbalplein 

 Maatregelen om dorpskernen en omliggende straten met sluipverkeer verkeersveilig  te houden: 

  - Gebruik slimme camera’s (trajectcontrole) 

  - Snelheidsbeperkende maatregelen 

OPENBARE WERKEN — FIETS- EN VOETPADEN  

 Geen nieuw gemeentehuis, wel de noodzakelijke renovatie van 

het  kasteel van Berlare. 

 Prioritair zijn de dossiers inzake wateroverlast en rioleringswerken  

die al jaren op tafel liggen.  

 Kwaliteit van de gemeentewegen, fiets- en voetpaden moet ver-

beteren. Inventaris  maken van de toestand van de wegen, fiets- 

en voetpaden. 

 Participatie van inwoners bij de start van de plannen voor deze werken is een voorwaarde. 

 Beter onderhoud van voetpaden, pleinen, perken, bermen. Sociaal economieproject biedt mogelijkheden.  

MILIEU - DIERENWELZIJN  

Zwerfvuil bestrijden 

 Containerpark goedkoper of gratis maken, huisvuilzakken 
aanbieden als gemeentelijk voordeel via de klantenkaart  

 Plaatsen van sorteervuilbakken op openbare plaatsen. 

 Zwerfvuilmeters en –peters ondersteunen. 

 Maandelijkse glasophaling. 

 Gestructureerde aanpak voor opruimen van zwerfvuil.  

Dierenwelzijn 

 Adviesraad voor dierenwelzijn. 

 Sterilisatie katten: subsidiëring. Zwerfkatten: actieve steun aan dierenhulporganisaties. 

 Diervriendelijk vuurwerk 

LOKALE ECONOMIE  

 Strategisch plan met betrekking tot de detailhandel, horeca en evenementen. 

 De gemeente zet een begeleidingstraject op voor startende ondernemingen. 

 Lokale markt in de 3 deelgemeenten:  focus op lokale handelaars en lokale producten 

klantgerichte openingsuren en frequentie aanpassen aan reële behoefte , handenvrijshoppen tijdens markt.  

 Themamarkt Donkmeer. 

 Organiseren van winkelgerelateerde evenementen. 

 Gezond evenwicht tussen lokale handelaars en grote winkels. Grote winkels moeten vooral een aanvulling 

zijn op bestaand aanbod van de lokale handelaars en geen verdringing. 

 Tot een snelle inrichting komen van het bedrijventerrein.  

JEUGD DE TOEKOMST  

 Meer aandacht voor tieners met een  
tienerwerking. 

 Betere subsidiesteun voor jeugdbewegingen. 

 Nieuwe locatie voor de jeugddienst inclusief een 
afspreekpunt voor jongeren. 

 Beter aanspreekpunt voor jeugd met nieuwe over-
zichtelijke website. 

 Uitbreiding van de speelpleinwerking.  

 Investeren in speelruimte. 

OUDERENZORG  

 Is meer dan enkel een rusthuis. 

 Maatregelen om verblijf rusthuis zo lang moge-
lijk uit te stellen. 

 Mantelzorgpremie 

 Vereenzaming van ouderen  tegengaan 

 Preventiebeleid. 

 Wegwijs maken van ouderen (recht op tege-
moetkomingen, subsidies en dienstverlening).  

ONTDEK OP  www.obuvooruit.be HET VOLLEDIGE PROGRAMMA  

Op de website kan u onze standpunten lezen inzake transparantie gemeentelijke  

financiën, toerismebeleid,  communicatie, participatie en inspraak van de inwoners,  

kansarmoede, sport, …. . 


