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VOORWOORD

In mei 2022 organiseerde Weerbaar Geraardsbergen een eerste bevraging om te weten aan welke
beleidsdomeinen de mensen van Geraardsbergen het budget van de stad zouden willen besteden.

Aan de hand van de antwoorden van de 92 geëngageerde burgers die aan deze bevraging deelnamen
werden 6 prioritaire domeinen geïdentificeerd:
1. Werkgelegenheid
2. Mobiliteit en infrastructuur
3. Economie en handel
4. Communicatie en transparantie
5. Veiligheid en (water)bescherming
6. Natuur en openbare ruimte

Weerbaar Geraardsbergen heeft vervolgens voor elk van deze 6 domeinen een aantal concrete
voorstellen uitgewerkt en deze voorstellen tijdens de maanden oktober, november en december
2022 via drie opeenvolgende bevragingen aan de mensen van Geraardsbergen voorgelegd.

We kregen 142 antwoorden en er stroomden niet minder dan 88 voorstellen en opmerkingen binnen.

Dit zijn de resultaten.
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I. DE VOORSTELLEN VANWEERBAAR GERAARDSBERGEN

Hieronder vindt u, per thema, de twee voorstellen van Weerbaar Geraardsbergen met de hoogste
score van de deelnemers.

WERKGELEGENHEID
3.97/5 - Proactief bedrijven naar Geraardsbergen aantrekken via gerichte campagnes op gewestelijk,
federaal en internationaal niveau, teneinde de lokale werkgelegenheid te maximaliseren.
3.87/5 - Uitwerken van een digitaal platform uitsluitend bestemd voor lokale jobaanbiedingen.

MOBILITEIT & INFRASTRUCTUUR
4.19/5 - Een netwerk van trage wegen uitbouwen en onderhouden om de deelgemeenten beter te
verbinden zowel onderling als met het stadscentrum.
4.05/5 - De vereiste infrastructuurwerken uitvoeren in functie van een circulatieplan.

HANDEL & ECONOMIE
3.97/5 - In de deelgemeenten en de afgelegen stadswijken streven naar een 15 minuten aanbod
waarbij alle essentiële winkels en dienstverlening, zoals bv bankautomaten, binnen de 15 minuten te
voet of per fiets bereikbaar zijn.
3.87/5 - In de zomermaanden pop-up bars en terrasjes voorzien op de Kaai langs de Dender.

COMMUNICATIE & TRANSPARANTIE
4.65/5 - De besluiten van alle beslissingsorganen binnen de 5 werkdagen in extenso publiceren op de
website van de stad en zodoende gratis voor alle inwoners ter beschikking stellen in het kader van de
openbaarheid van bestuur.
4.55/5 - Binnen de 15 kalenderdagen dienen alle inkomende vragen, meldingen en klachten door de
stad inhoudelijk te worden behandeld en beantwoord.
4.55/5 - Via alle mogelijke kanalen, de informatie maximaal en proactief naar de burger brengen en
de zoektocht van de burger naar informatie maximaal vergemakkelijken.

VEILIGHEID & (WATER)BESCHERMING
4.12/5 - Een daadkrachtig beleid voeren inzake openbare netheid met permanente sensibilisering,
elektronische bewaking en nultolerantie handhaving.
4.02/5 - Gelet op zijn geografische ligging binnen de hulpverleningszone Zuid-Oost, ver van het
zwaartepunt in Aalst, Geraardsbergen laten aansluiten bij de zone Vlaamse Ardennen: rationeler en
strategisch efficiënter voor snelle interventies.

NATUUR & OPENBARE RUIMTE
4.15/5 - Openbare ruimte optimaliseren en maximaal ter beschikking stellen van de bevolking met
een breed aanbod van pop-up parkjes, stadsbosjes, speeltuintjes op braakliggende gronden,
schaduwplekjes, open stadstuintjes, stadsboomgaarden enz...
4.05/5 - Een dicht netwerk van veilige, goed onderhouden, gebruiksvriendelijke en functionele trage
wegen uitbouwen om zachte mobiliteit maximaal te bevorderen.
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II. DE VOORSTELLEN EN OPMERKINGEN VAN DE DEELNEMERS

Hieronder vindt u, in extenso en ongefilterd, de voorstellen en opmerkingen van de deelnemers aan
de bevraging.

VOORSTELLEN INZAKE WERKGELEGENHEID

1. Veel van die dingen bestaan eigenlijk al, echt nieuw is dat niet.

2. Samenwerken met de VDAB en andere opleidingscentra om de vele allochtonen in de eerste
plaats Nederlands te eren, en alle werklozen aanmoedigen om een opleiding te volgen. Met
een stok achter de deur dat wie geen opleiding volgt als ze die aangeboden krijgen, sancties
riskeert .

3. Graag ook oudere werknemers graag.

4. Huidige parasieten uit het stadhuis ontslaan en gemotiveerde mensen aanwerven op basis
van hun CV en hun motivatie en niet op basis van hun relatie met de burgemeester.

5. Het is pure noodzaak dat Geraardsbergen hulp moet vragen aan Europa. Charleroi kan als
voorbeeld gesteld worden. Er s hier gebrek aan alles en zeker aan gemotiveerde plaatselijke
politiekers. Ik wil meewerken om hierover een verzoek tot tussenkomst op te stellen. Het
moet toch mogelijk zijn een afspraak te maken met en medewerker van het Europees
parlement.

6. Wat je hier zegt is blabla. "Uitrol van een krachtig activeringsbeleid met de stadsdiensten als
actieve dienstverlener tussen werkzoekende en werkgever."

7. Maar je zegt nooit ""HOE"" je dat gaat doen, en hoe je dat gaat betalen.

8. Eerste deel van Vraag 3 (Uitkering van een premie voor wie een job vindt in Geraardsbergen
en voor de bedrijven die mensen uit Geraardsbergen aanwerven) vind ik niet ok. Als je geen
werk kan vinden in Gbergen kan je daar eigenlijk niet veel aan doen. Als je er wel één kan
vinden word je automatisch beloond ( bvb : dicht bij huis werken). Ik zie niet in dat je die
mensen dan een premie moet geven. Iemand die dan bvb bereid is om te werken in Gent
wordt dan niet beloond. Dat je de bedrijven een premie geeft als ze mensen uit
Geraardsbergen aanwerven dat vind ik wel goed. Het zou bvb als een voorwaarde moeten
gekoppeld worden aan het toekennen van een vergunning. Zoveel% mensen uit Gbergen
verplicht aanwerven. Nu worden er vergunningen toegekend aan bedrijven die niemand uit
de streek aanwerven. Een voorbeeld daarvan is Mopal. Dit bedrijf dat voor veel overlast zorgt
stelt geen enkele Geraardsbergenaar te werk (zelfs geen enkele Belg).

9. Dienstverlening aan de bevolking door OCMW steuntrekkers organiseren en begeleiden,
zonder dat dit duurzame jobs kost of oneerlijke concurrentie is voor lokale ondernemers.
Denk aan opruimen zwerfvuil, seizoensgebonden taken zoals gevaarlijke en gladde bladeren
opruimen, sneeuw ruimen etc etc.
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10. Als er bedrijven naar Geraardsbergen komen, er dan ook echt op toezien dat de
werkgelegenheid in Geraardsbergen blijft (cf. Kazerne goed voor 1500 jobs, maar hoeveel van
die jobs gaan in Geraardsbergen blijven?)

11. Stop het kapitalisme. Verder heb alles 1 ster gegeven want van geen enkele maatregel is de
kost duidelijk, evenmin als de weerslag op lokale economie als de werkomstandigheden van
de mensen die ingeschakeld zouden worden. De vragen beantwoorden is een blanco cheque
tekenen en dat doe ik niet.

12. Ik vrees dat de niet werkende bevolking -al eens goed gekeken wie er allemaal rondloopt
tijdens kantooruren in Geraardsbergen- niet WIL of KAN werken. Er zijn plaatselijke vacatures
zat die niet ingevuld raken dichtbij huis: Bon App, Delhaize, de dienstencheque bedrijven
lopen mekaar builen... . Maar een oplossing om deze mensen toch aan het werk te krijgen,
heb ik niet. Het/mijn gevoel geeft aan dat voorgenoemde mensen in overvloed bestaan in
Geraardsbergen en de werkende bevolking een kleine minderheid vormt. Geen idee of dit
evenwicht ooit nog te herstellen is. Het kan ook zijn dat ik bevooroordeeld ben door mijn job.

13. Actief ondersteunen van initiatieven die onze natuurtroeven uitwerken en verder
ontwikkelen: water, natuur, gezonde landbouw, onderlinge zorg en ondersteuning.

14. Straathoekwerkers inzetten om hangjongeren, daklozen, en werkloze dronkaards te
overhalen om iets te doen aan hun uitzichtloze situatie.

15. Waarommoeten het altijd de zelfstandigen zijn die in de bloemetjes worden gezet (zie
bijvoorbeeld het laatste nummer van het Stadsmagazine)? Er zijn ook de vele mensen uit de
zorg die dag in dag uit noodzakelijk en heel nuttig werk verrichten.

16. De ontsluiting verbeteren. N42, Ringweg uitbreiden, betere doorstroming. Vervoer is een last
voor bedrijven in onze regio.

17. Activeer de werklozen en langdurend zieken!

VOORSTELLEN INZAKE MOBILITEIT & INFRASTRUCTUUR

1. Geen circulatieplan ajb, Gent en Aalst gingen ons voor, gewoon slecht. Onwaar de
Astridknoop. Cfr leegloop centrum vs drukke Astridlaan. In Mechelen hebben ze daar zelfs
boten voor.

2. Meer groen in de stad, meer ruimte voor de zwakke weggebruiker. Waarom geen elektrische
busjes door de stad waardoor de shoppers hun wagen op randparkings kunnen laten staan?

3. Opgelet alles moet betaalbaar blijven. En vooral alles moet onderhouden worden.
Fietssnelwegen naast de spoorlijnen zou al een heel goed idee zijn en dan ook spreken met
de buurgemeenten ommee te werken, langs hun kant aan de uitbereiding van de
fietssnelwegen. bvb langs de spoorweg tussen Geraardsbergen en NInove en verder tot
Denderleeuw.... Aalst. Aansluiten op reeds bestaande fietsinfrastructuur. Voor de auto's ook
een betaalbaar en realistisch parkingbeleid.
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4. Vooral aandacht voor de zwakke weggebruikers. Met voorrang aan de gehandicapte
medemens. Voor deze mensen is er geen plaats voorzien in het zielig beleid van deze stad.

5. "De Markt is al zeer bereikbaar.

6. Je bent tegen subsidies, maar zou wel premies uitdelen. Premies die weer voor wie zullen zijn?
Voor zij die NIET werken en al van alles gratis krijgen, En wie mag dit betalen??? De werkende
klasse.

7. Verkeersveiligheid op Astridlaan en Grote weg aanpakken. Planning van werken beter
afstemmen. Vermijden dat je zowel via Ninove als Brakel vastzit door werken die samen
plaatsvinden. Gratis parkeren dichtbij centrum.

8. In plaats van de auto te bannen uit de stad, maak eens goeie betaalbare parkings IN de stad,
de auto is de vijand niet he, hij draagt jaarlijks via autotaks genoeg bij om ook een plaats te
hebben!

9. De verbetering van het openbaar vervoer zou ook al iets zijn.

10. Indien men het gebruik van openbaar vervoer wenst te stimuleren, dan moeten er ook
voldoende mogelijkheden beschikbaar zijn. Probeer maar eens op zaterdag een trein te
nemen na 21u in Brussel richting Geraardsbergen. Lang onderweg + overstappen.

11. Geen premies of andere subsidiëring. Geen dwaas circulatie plan, en al zeker de vergeten
trage wegen niet weer in voege forceren. Een normaal, zonder te veel poespas veilig
verkeers- en parkeerbeleid.

12. Elektrische busjes die shoppers van randparkings naar de verschillende stadsdelen brengt.

13. Maak het centrum verkeersvrij behalve elektrische bussen.

14. Bovendien zijn de vragen te vaag om zinvol op te antwoorden. Dus overal 1 *

15. Die taxicheques moet ik die aangeven op mijn inkomstenbelasting? Mag ik ze doorverkopen?

16. De markt beter bereikbaar maken voor openbaar vervoer gaat dat ten koste van privé vervoer,
parkeerplaats, smallere voetpaden, ...

17. "Netwerk van gemeentewegen veilig bruikbaar voor rollers, stappers en trappers.

18. Ontwikkelen van mogelijkheden om zich te verplaatsen op het water.

19. Astridlaan volledig heraanpakken ivm betere circulatie. Lichten q8 vervangen door rotonde
en over gehele afstand verhoogde middenberm.

20. Meer openbaar vervoer van en naar de deelgemeentes.
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21. Het is nog altijd te makkelijk ommet je auto een 'toerke door de stad' te doen. Maak toerkes
moeilijker, ontrading van de wagen zonder hem te verbieden.

22. De fietser geven wat hem toekomt, fietspaden, veiligheid, gescheiden trajecten weg van het
andere verkeer.

23. Niet alleen infrastructuurwerken in functie van het mobiliteitsplan maar ook zorgen voor
structureel onderhoud van de wegen in de deelgemeenten.

VOORSTELLEN INZAKE HANDEL EN ECONOMIE

1. De verkeersborden respecteren. Zoals: niet op het voetpad parkeren. Verbodstekens
respecteren. Het toezicht van de politie is totaal onvoldoende. Tegen foutparkeerders wordt
buiten de gereglementeerde betalende parkeerzones niet opgetreden.

2. In elke gemeente moet een kleine buurtwinkel komen, waarin een bankautomaat bevindt,
zodat Geraardsbergen kunnen verwijderen.

3. Ook aandacht voor winkel en handel in Ophasselt, Moerbeke, Idegem, Zandbergen...

4. Bereikbaarheid en vooral ook parking voor auto's.

5. Maak van Geraardsbergen geen autoluwe of vrije stad... enkel de schoolomgeving tussen 7u
en 17u.

6. Huidig bestuur zo vlug mogelijk dumpen!

7. De huurprijzen van panden verplicht verlagen tot een aanvaardbaar niveau.

8. 15 minuten aanbod verlagen naar max 10 min. Met 15 min kunnen de meeste
deelgemeenten binnen 15 min aan bankautomaten e.d, en moet er niks gebeuren wat nogal
gemakkelijk is.

9. Mentaliteitswijziging nodig bij de 'commerçanten' in Geraardsbergen. Dat kleinburgerlijke,
die 2 uur middagpauze, dat sluitingsuur om 18u (voor pendelaars wordt het al moeilijk om
ergens binnen te raken, want om 17u45 krijg je al de melding dat 'ze bijna gaan sluiten')

10. Handel promoten in de deelgemeenten en deze subsidiëren i.p.v. bestaande zaken in 't stad
financieel tegemoet te komen.

VOORSTELLEN INZAKE COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE

1. In Geraardsbergen zou dringend een ombudsman moeten aangesteld worden. De
communicatie met dit bestuur is onbestaand. Dit bestuur omwikkeld zich in een wolk van
onwetendheid, zeker tegen deze welke kritiek hebben op hun beleid.

2. "Een regelmatig overzicht van alle opbouwende voorstellen en acties van personen en
groepen. Met de mogelijkheid om hierbij aan te sluiten.
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3. Uiteraard publieke verslaggeving van alle inspraakvormen en structuren."

4. "Zich houden aan de Nederlandse taal op alle openbare vlakken.

5. Vooral in mensentaal communiceren. Nu moet je al advocaat zijn om te weten wat ze soms
bedoelen.

6. Te nemen belangrijke beslissingen die een ingrijpende impact hebben of zouden kunnen
hebben op de bevolking zowel lokaal als globaal vooraf af toetsen met de getroffen groep of
tenminste vooraf argumenteren waarom. De groep voor een voldongen feit stellen creëert
alleen maar politieke aversie.

VOORSTELLEN INZAKE VEILIGHEID EN (WATER)BESCHERMING

1. De buitengemeente voorzien van Bankcontact, vooral Ophasselt waar de N 8 passeert, ideaal
plaats.

2. Veel meer bomen aanplanten. Bomen houden water beter vast in de ondergrond. Is tevens
ook nuttig voor de fauna en flora.

3. (voor veilg verkeer)dat er weer eens werk gemaakt wordt van gele lijnen 'verboden parkeren
OP DE HOEKEN van de straten de automobilisten houden daar geen rekening meer mee en
parkeren maar in het wilde weg wat voor gevaarlijke situatie kan lijden bij het afdraaien naar
andere straat '(voorbeeld hoek van de Meersstraat met de gasthuisstraat)en eventueel de
Meerstraat in Geraardsbergen eenrichtingsverkeer maken zou ook al veel helpen)

4. De pleinen liggen er in Geraardsbergen op sommige plaatsen echt gevaarlijk bij.

5. Al meerdere keren weet ik dat personen dit hebben gemeld, maar geen gehoor.

6. Bouwen in overstromingsgevoelig gebied niet meer mogelijk maken.

7. "Controle op het fietspad tussen Jonkersveld en Turfstraat. Er rijden daar soms meer
brommers en scooters dan fietsen. Ik vraag me zelfs of de brommers die ommiddernacht
nog passeren geen drugskoeriers zijn.

8. Gasboete voor hondeneigenaars die wandelen zonder poepzakje op zak. Die nemen zeker de
vuiligheid van hun beesten niet mee.

9. Begin eens met voldoende vuilnisbakken te plaatsen op het grondgebied, het is een echte
schande hoe dit in Geraardsbergen wordt aangepakt. Veel meer toezien op sluikstorten en
alle kosten berekenen op de dader.

10. "voer een bouwstop in voor overstromingsgevoelige gebieden!
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11. In de Majoor van Lierdelaan staan al 10 jaar een rij huizen leeg, aan de overkant van de brug
naast het bruggenhuis is reeds een rij huizen afgebroken, en daarnaast, tegen de spoorweg
zouden nu appartementen komen!?

12. Weggraven van Denderoevers; overal kan men dan in water lopen en vertrekken met boot,
waterplank...

VOORSTELLEN INZAKE NATUUR EN OPEN RUIMTE

1. Betonstop invoeren.

2. Bomen, bomen en nog eens bomen aanplanten op braakliggende stukken.

3. UNAL-site gebruiken voor andere zaken, nl.: handel, enz.

4. Voetweg Aldi naar Papiermolenstraat / station behouden ondanks komst van McDonald's.

5. Meer zitbanken in straten bevorderd de sfeer van buurtbewoners om een praatje met elkaar
te maken zoals vroeger wat nu niet meer gebeurd de meesten kennen hun eigen gebuur niets
eens meer.

6. De toenmalige burgemeester van Kruibeke (Denert) heeft ooit aan de bevolking blauwe
papieren vlagjes gegeven. Deze dienden om op de veelvuldig voorkomende hondendrollen
te plaatsen. In het dictatoriale Geraardsbergen zou ik voorstellen deze vlagjes een witte kleur
te geven, daar de oppositie en dit schitterend bestuur gearmd door het leven gaan.

7. Waarom geen bomen planten in stadskern, bij onderzoek komt naar voor bij hittegolven een
duidelijk verschil in temperatuur.

8. Aantasting van open ruimte vermijden (o.a. Kwartier van de Toekomst op de Godsbergkouter)

9. Geraardsbergen toeristisch profileren als een 'groene' stad met aandacht voor bossen,
natuurgebieden en stiltegebied.

10. Meer controle op jagers. Zie het recente doodschieten van een metaaldetectorist door een
jager in Tongeren. Ze zorgen voor een onveilig gevoel bij vele wandelaars.

11. Inderdaad dringend de Unal site aanpakken en alle openbare ruimtes omtoveren tot groene
longen

12. De braakgrond achter huizenrij CERCEL (barbier), tussen Markt en Molenstraat onteigenen,
en er een groenparking aanleggen, met toegang via Molenstraat (gelijkvloers bestaande
woning afbreken)

13. Toiletten zullen een ramp zijn qua onderhoud.
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14. Werklozen inschakelen voor het onderhoud van openbare ruimte!

15. Aanleggen van een verharde trage weg tussen Viane t.h.v. de "vllieggaten" en min of meer
parallel aan steenweg. Dus tussen ongeveer Vianeplein en Station Viane-Moerbeke. Er zijn
veel pendelaars en mensen die in Moerbeke boodschappen gaan doen die te voet naar en
van Moerbeke stappen. Nu worden fietsers gehinderd die noodgedwongen op de steenweg
moeten rijden waardoor risico op ongevallen vergroot.

16. Ook voelt een wandelaar zich absoluut niet veilig op het fietspad tussen Viane en Moerbeke.

17. Er bestaat evenwel een trage wegverbinding tussen Viane en Moerbeke, maar hiervoor moet
men door weides wat vooral voor pendelaars niet doenbaar is. Ook voor mensen die
boodschappen op het Moerbekeplein doen met een trollie is dit ondoenbaar en iets te veraf
gelegen.

18. Erkenning van natuur en landschapszichten langs trage gemeentewegen.

19. Iedereen kan onbelemmerd met rolstoel naar alle dorpen!

20. Geraardsbergen heeft enorme toeristische troeven maar worden nu niet ten volle benut.
Netheid laat veel te wensen, sluikstorten, verloedering van het centrum,
onveiligheidsgevoel... Als daaraan serieus wordt gewerkt komen al een eind verder.

SYNTHESE VAN DE VOORSTELLEN EN OPMERKINGEN

De top 5 van de voorstellen en opmerkingen betrof de volgende thema’s:

1. De zwakke weggebruiker

2. De activering in het kader van de werkgelegenheid

3. Het parkeerbeleid

4. De aandacht naar de deelgemeenten

5. Het openbaar vervoer
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CONCLUSIE

Weerbaar Geraardsbergen luistert niet alleen naar de mensen maar heeft vooral ook respect voor
hun mening en houdt daarbij daadwerkelijk rekening met hun inbreng.

Bijgevolg zullen de voorstellen van Weerbaar Geraardsbergen met de hoogste scores alsook de
belangrijkste thema’s voortgebracht door de voorstellen en opmerkingen van de deelnemers aan de
bevragingen integraal worden opgenomen in het project van Weerbaar Geraardsbergen.

Geen partijbestuur of congres van partijleden die een programma opstellen maar de mensen van
Geraardsbergen zelf die het project van Weerbaar Geraardsbergen inhoud geven.

Alle mensen van Geraardsbergen.

Zonder onderscheid.

******************************


