
Beste kandidaten, 

Beste vrienden, 

Nog 3.333 uur. Zolang scheidt ons nog van 14 oktober, van die nieuwe hoogdag van onze 

democratie. Ook in deze 3.333 uren zullen wij aan de mensen bewijzen dat CD&V de enige 

juiste keuze is om van hun buurt, hun wijk, hun gemeente, in de komende 6 jaar een nog 

aangenamere, veiliger en leefbaarder omgeving te maken. 

En ik ben ervan overtuigd dat ons dat zal lukken. Want onze oplossingen, dat zijn oplossingen 

voor iedereen. Voor het jonge gezin dat pas een huisje heeft gekocht in uw gemeente; voor het 

ouder koppel dat geniet van hun oude dag; voor de ondernemer die op het bedrijventerrein 

jobs creëert. 

Als minister-president van de Vlaamse regering, wil ik jullie daarin ondersteunen. Samen met 

Hilde, Jo en Joke, willen wij een partner zijn van de gemeenten. Want Vlaanderen, dat is de 

308 gemeenten. Alle 308 gemeenten inbegrepen. 

Wij blijven dus investeren in het lokale niveau. Niet door onze wil op te leggen en u te zeggen 

hoe en wat. Wel door ervoor te zorgen dat de gemeenten de nodige middelen hebben om hun 

eigen plannen uit te voeren. 

Dat doen we via het gemeentefonds en het stedenfonds, samen goed voor 2,13 miljard euro 

per jaar. We doen dat via subsidies voor innovatieve stadsvernieuwingsprojecten. Zo hebben 

we hier in de buurt 3,2 miljoen euro aan de stad Turnhout toegekend voor de ontwikkeling 

van de voormalige Brepolssite. 

En binnenkort ook via het plattelandsfonds, zodat ook 50 plattelandsgemeenten hun 

bijkomende taken kunnen blijven vervullen. De Vlaamse regering heeft daarover afgelopen 

vrijdag, op mijn initiatief, een voorontwerp van decreet goedgekeurd. 

Want jullie weten het best welke noden er bestaan in de gemeenten. Jullie, beste vrienden, 

weten waar de prioriteiten liggen. 

Tegelijk blijft de Vlaamse regering er ook voor zorgen dat de basisinfrastructuur in de 

gemeenten up-to-date blijft. Wij investeren in de bouw van ziekenhuizen, zodat er voldoende 

bedden zijn en iedereen in Vlaanderen kan genieten van kwaliteitsvolle zorg. Wij investeren 

ongeveer 35 miljoen euro per jaar in de bouw van scholen, zodat kinderen in hun eigen dorp 

of hun eigen buurt in de best mogelijke omstandigheden naar school kunnen gaan. 

Aquafin neemt jaarlijks 100 miljoen euro aan gemeentelijke rioleringsverplichtingen over via 

het lokaal pact. En we werken volop aan waterbeheersing, zodat de mensen zich veilig thuis 

kunnen voelen en geen schrik moeten hebben voor plotse overstromingen. 

Beste vrienden, 

Leefbare en welvarende gemeenten, dat zijn ook gemeenten die makkelijk te bereiken zijn. 

Dat zijn gemeenten waar je vlot en veilig, in en uit en door geraakt. Het is om die reden dat 

deze Vlaamse regering, met Hilde Crevits voorop, van mobiliteit een absolute topprioriteit 

heeft gemaakt. 



Er komen in deze regeerperiode 1.850 kilometer fietspaden bij. Als je al die fietspaden achter 

elkaar legt, dan kan je van hier tot in het zuiden van Italië fietsen. Bovendien investeren we 

100 miljoen euro per jaar om ervoor te zorgen dat die fietspaden veiliger en comfortabeler 

worden. Dat past in ons doel om de verkeersveiligheid drastisch te verhogen. 

In dat licht hebben we in maart van dit jaar ook besloten om nog eens 100 miljoen euro extra 

uit te trekken om gevaarlijke punten aan te pakken. Want ook in economisch en budgettair 

moeilijke tijden, weigeren wij in te leveren op de veiligheid en het welzijn van de Vlaming. 

Daar zorgen wij, als CD&V ministers, elke dag opnieuw voor. 

Ook het wegverkeer blijft een prioriteit. Vlaanderen moet in beweging blijven. Daarom 

werken we de missing links weg. We zorgen voor een betere ontsluiting van alle gemeenten. 

De Noord-Zuid Kempen hier in de streek is één van die 6 missing links. Daar wordt nu elke 

dag hard gewerkt om de Kempen beter bereikbaar te maken. 

Die bereikbaarheid zal trouwens ook de economische leefbaarheid van onze gemeenten 

versterken en verbeteren. Ook op dat vlak, moeten de Vlaamse regering en de gemeenten 

echte, volwaardige partners zijn. 

Dat is dan ook de essentie van het winkelbeleid dat ik heb uitgetekend. Sterke kernen zijn 

essentieel voor de welvaart, de leefbaarheid en de veiligheid van onze gemeenten. 

Binnen dat beleid werk ik vooral met specifieke projectoproepen. Daardoor kunnen 

gemeenten zelf aangeven waar de grootste noden zijn en hoe ze die willen aanpakken. Zo 

doen 42 gemeenten mee aan de EFRO-oproep voor “Gemeentelijke gevelrenovatie en 

renovatie van leegstaande handelspanden”. 9 projecten werden daarnaast geselecteerd in het 

kader van de meest recente oproep rond “Ondernemersvriendelijke gemeenten”. Daarbij ligt 

ditmaal heel specifiek de focus op het kernversterkend winkelbeleid. 

En het stopt daar niet. Naast de projecten die nu al lopen – waar 11 miljoen euro in wordt 

geïnvesteerd – werken we nog aan een Leidraad voor de opmaak van een commercieel 

strategisch plan. Daarmee kunnen jullie, als bestuurders van steden en gemeenten, aan de slag 

om een actief winkelbeleid te voeren en leegstand te bestrijden. 

 Beste vrienden, 

De Vlaamse regering investeert dus in het lokale niveau. Wij investeren in het partnerschap 

tussen Vlaanderen en haar gemeenten. Maar die investeringen blijven niet beperkt tot het 

financiële. Ik heb het al gezegd, steden en gemeenten zijn zelf juist geplaatst om te weten 

waar de prioriteiten liggen. Keuzes moeten op het juiste niveau worden gemaakt. En dat is het 

niveau dat zo dicht mogelijk bij de burger ligt. Dat is dus – waar mogelijk – het lokale niveau. 

Wij maken daarom komaf met de betutteling van bovenaf. Wij implementeren het decreet 

over planlastvermindering. Daarmee snoeien wij drastisch in de vele beleidsplannen en 

rapporten. Concreet zal aan een lokaal bestuur nog maar één meerjarenplanning worden 

gevraagd. Niet minder dan 14 plannen zullen verdwijnen. Jullie zullen dus minder tijd moeten 

besteden aan dit soort rapporten, en nog meer kunnen focussen op het voeren van een sterk 

beleid voor uw burgers. 



Laat het dus duidelijk zijn: de Vlaamse regering vertrouwt op het lokaal gezond verstand. Wij 

vertrouwen erop dat u de juiste keuzes maakt voor uw burgers, voor uw ondernemingen, voor 

uw instellingen. Waarom wij dat vertrouwen hebben? Wel, simpel. Omdat in 167 gemeenten 

een CD&V’er burgemeester is, omdat wij in bijna drie kwart van de gemeenten in de 

meerderheid zitten. Omdat meer dan 1.000 schepenen van onze partij elke dag opnieuw voor 

meer welvaart en welzijn zorgen. 

Daarom mogen wij ook met vertrouwen naar de kiezer stappen. Omdat wij resultaten kunnen 

tonen. Omdat wij nooit schrik hebben om de handschoen op te nemen en zaken te realiseren. 

Omdat CD&V de partij is die niemand vergeet. Iedereen inbegrepen, op alle niveau’s. Dat is 

ons denken en ons doen. 

Ik dank u. 

 


