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Beste dorpsgenoten,

Op 14 oktober kies jij opnieuw je gemeentebestuur. Belangrijke verkiezingen, want het 
gemeentelijke bestuursniveau staat het dichtst bij u als inwoner. Het beleid van het 
gemeentebestuur merkt u elke dag in allerlei kleine of grotere dingen.

CD&V Linter heeft een lange traditie van op een positieve manier te bouwen aan Linter. Als 
burgemeester van Linter blik ik alvast tevreden terug op de voorbije zes jaar. Trots als inwoner 
van onze gemeente, fier als burgemeester op ons bestuur dat tal van projecten realiseerde.

De cijfers van de objectieve studie ‘Jouw gemeente in cijfers editie 2018’ van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur Vlaanderen liegen er niet om: 75% van de inwoners is tevreden over de 
gemeente, 80% is tevreden over de buurt, 91% van de inwoners woont graag in Linter.

Dit zijn mooie cijfers. Maar we willen graag beter doen. Dit rapport is voor ons een stimulans om 
op de ingeslagen weg verder te gaan, want de aandachtspunten zijn opportuniteiten voor de 
toekomst. 

In deze brochure verneemt u welke de speerpunten en prioriteiten zijn voor de komende 
legislatuur. Het zal een leidraad zijn bij het uitwerken van concrete beleidsmaatregelen om te 
werken aan een “Thuis in Linter” voor elke inwoner. 

Uiteraard zijn wij steeds bereid het debat aan te gaan over nieuwe suggesties en voorstellen, 
want uw mening en ideeën zijn enorm belangrijk. Net zoals uw stem. We rekenen op uw steun om 
vanaf 14 oktober verder te werken aan deze doelstellingen. Ik ben ervan overtuigd dat wij samen 
met onze kandidaten deze belangrijke verantwoordelijkheid kunnen opnemen.

Alvast bedankt voor uw vertrouwen!

Marc Wynants
Burgemeester



Leefbare 
gemeente
 
Linter moet voor iedereen een aangename, 

veilige en leefbare plattelandsgemeente 

zijn, waar het aangenaam is om te wonen. 

Leefbaarheid en (verkeers)veiligheid blijven 

daarom een prioriteit. Een leefbare en 

veilige gemeente is maar mogelijk met een 

totaalbeleid. Van dorpskernvernieuwing, 

over aangename straten en pleinen, tot 

goed onderhouden wegen en aangename 

fietsverbindingen. Van betaalbare 

en kwaliteitsvolle woningen, van 

sensibilisatie, tot het geven en nemen van 

verantwoordelijkheid.

Veilige dorpen

We investeren verder in de wijkwerking 
van de politie, die dicht bij de mensen 

staat. De nieuwe politiezone Getevallei, 
de samenwerking tussen Landen, Linter, 
Zoutleeuw, Hoegaarden en Tienen, die vanaf 
1 januari 2019 operationeel zal zijn, biedt heel 
wat opportuniteiten voor de optimalisering 
van de werking van de politie.

Het versterken van het persoonlijk contact 
tussen burgers en de actieve buurtwerking 
is minstens even belangrijk als de politie. 
Via buurtpreventienetwerken kunnen 
bewoners een actieve rol opnemen in het 
veiligheidsbeleid.

De verkeersveiligheid en leefbaarheid van de 
woongebieden blijven een prioriteit. We doen 
dit door te investeren in een goed en veilig 
aangelegd openbaar domein, met bijzondere 
aandacht voor fiets- en voetpaden. Maar ook 

door goede verkeerseducatie, het vermijden 
van overdreven snelheid, controleren op 
snelheid en op alcoholmisbruik achter het 
stuur en een klimaat van hoffelijkheid in het 
verkeer.

Op de Grote Steenweg te Neerlinter en 
Drieslinter plaatsten we een trajectcontrole. 
De cijfers tonen het gunstig effect hiervan reeds 
aan. We verhogen de effectiviteit ervan door 
het traject verder op te splitsen. Recent werden 
een aantal digitale snelheidscamera’s 
aangekocht. De komende jaren zullen we 
op verschillende strategische plaatsen in 
de gemeente dergelijke snelheidscamera’s 
bijplaatsen.

Aangenaam openbaar domein

Onze samenleving wordt geconfronteerd met 
een toename van zwerfvuil en sluikstorten. 
De oplossing hiervoor is meervoudig en 
vraagt zowel preventie, communicatie, 
participatie, maar ook een kordate aanpak 
via GAS-boetes en politieoptreden. We zullen 
nog sterker inzetten op al deze elementen. 
We onderzoeken ook hoe we peters en meters 
kunnen inschakelen en ondersteunen in de 
strijd tegen zwerfvuil. 

04



Sinds 1 januari 2015 geldt een verbod op het 
gebruik van pesticiden voor het onderhoud 
van het openbaar domein. Het is een 
uitdaging voor de gemeente om onze straten, 
pleinen en begraafplaatsen onkruidvrij te 
houden. We investeerden reeds in materiaal 
voor een milieuvriendelijk onderhoud van 
het openbaar domein. Omdat het nog beter 
kan, zullen deze investeringen in de toekomst 

verdergezet worden. Linter bezit een uitgebreid 
netwerk van voet- en buurtwegen en trage 
wegen. Deze legislatuur werd door middel 
van een participatieproces een plan opgesteld 
voor de herwaardering van heel wat trage 
wegen met een verkeersveilige meerwaarde 
of recreatieve functie. Een aantal trage wegen 
werden ondertussen reeds opgewaardeerd. 
We voeren dit plan verder uit. We stelden 

een meerjarig investeringsprogramma op 
voor onderhoudswerken aan wegen en 
voetpaden. De belangrijkste parameter bij 
de opmaak van dit plan was natuurlijk de 
toestand van de wegen, waarbij voorrang 
verleend werd aan voetpaden en straten in 
heel slechte staat. Maar ook het programma 
van de rioleringswerken van Aquafin en Riobra 
hebben een grote impact op de timing van 
heel wat wegenwerken in dit meerjarenplan. 

Tal van straten, zowel grote verbindingswegen, 
als kleinere zijstraten, kregen een nieuwe 
toplaag asfalt of werden gerenoveerd 
met nieuwe betonvakken. Verscheidene 
voetpaden werden opgewaardeerd en er 
werden missing links aangelegd. Ook de 
komende jaren geven we verder uitvoering 
aan een wegenmeerjarenplan. Bij 
wegeniswerken trachten we de hinder tot een 
minimum te beperken.

De dorpskernen moeten een 
ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud. Op 
gezellige, aangename dorpspleinen kan men 
al eens tijd maken om met elkaar een babbel 
te slaan en is er minder aanleiding tot sociaal 
isolement en vandalisme. Verscheidene 
dorpskernen werden reeds vernieuwd. 
Deze verfraaiing zetten we verder door 
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ook de andere dorpskernen te vernieuwen 
met aandacht voor rustpunten en groene 
elementen, zodat ook deze een aangename 
ontmoetingsplaats worden.

Wateroverlast voorkomen

De voorbije jaren heeft het gemeentebestuur 
verschillende initiatieven genomen om 
wateroverlast te bestrijden en te voorkomen. 
Op een aantal knelpuntlocaties werden 
infrastructurele ingrepen gerealiseerd. Met de 
medewerking van landbouwers werden ook 
erosiebestrijdingsmaatregelen uitgevoerd. 
De nog resterende knelpunten pakken we 
verder aan. 
Vaak is in de strijd tegen wateroverlast 
de medewerking van andere partners 
noodzakelijk, zoals de provincie Vlaams-
Brabant, de Wateringen, Aquafin of Riobra. 
We nemen hier nog sterker onze regierol op 
om tot duurzame oplossingen te komen.

Met de opmaak van een hemelwaterplan 
ontwikkelen we samen met andere 
waterbeheerders, onze buurgemeentes 
en andere overheden een visie over hoe 
we samen oplossingen voor wateroverlast 
kunnen realiseren.

Woonbeleid –  
Ruimtelijke ordening

Onze samenleving verandert: ruimtelijke 
ordening en planning worden steeds 
belangrijker door de groei van de bevolking, 
de toename van het aantal gezinnen - in 
welke vorm dan ook - en een stijging van het 
aantal (oudere) alleenstaanden. De vraag 
naar betaalbare, kwaliteitsvolle woningen 
vergroot. Toch willen we onze gemeente 
ook leefbaar houden en de open ruimte 
beschermen. 

De ruimte is beperkt en dus is het noodzakelijk 
om het ruimtelijk rendement (meer doen met 
dezelfde ingenomen oppervlakte) te verhogen. 
Met een doordachte positieve aanpak van de 
ruimtelijke ordening en planning moeten 
we in de toekomst woongelegenheid met een 
landelijk karakter kunnen blijven waarborgen. 
Met ons woonbeleid streven we ernaar 
ouderen maximaal oud te laten worden in 
eigen dorp en jongeren in hun geboortedorp 
te kunnen laten blijven wonen.

Het wooninfopunt met advies op maat van 
alle inwoners voor energiebesparing, premies 
en wonen blijft een belangrijke gemeentelijke 
basisdienstverlening.
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Warme en 
bruisende 
gemeente
Linter moet een gemeente blijven waarin 

elke inwoner zich thuis voelt, geïntegreerd 

is en kan deelnemen aan een uitgebreid 

verenigingsleven. Kortom een warme en 

bruisende gemeente. Een warme gemeente 

is tegelijk ook een open gemeente, waarin 

discriminatie geen plaats heeft. Een beleid 

gericht op mensen die met elkaar, en niet 

naast elkaar, samenleven, met respect voor 

elkaar en voor de openbare ruimte.

Verenigingen en activiteiten

Linter is een gemeente met een rijk 
verenigingsleven. Vinden we elkaar niet 
in de sportclub, dan wel in een jeugd- of 
ouderenbeweging of in de socioculturele 
sector. Het uitgebreide gamma aan activiteiten 

“Het uitgebreide gamma 
aan activiteiten zorgt 
ervoor dat iedereen zijn 
gading vindt en brengt 
Linter tot leven.”
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zorgt ervoor dat iedereen zijn gading vindt en 
brengt Linter tot leven.

Een bruisend verenigingsleven is niet enkel de 
smeerolie voor een sterke gemeenschap maar 
ook een medicijn tegen vereenzaming. Wij 
streven er dan ook naar dat onze verenigingen 
voor iedereen van hun doelpubliek 
toegankelijk zijn. Ook voor de nieuwe 
inwoners kan dit een belangrijke plaats zijn 
om nieuwe mensen en de gemeente beter te 
leren kennen.

We vinden het belangrijk om deze verenigingen 
te ondersteunen en te stimuleren. Zij dragen 
immers bij aan ontspanning, welzijn en 
gezondheid! Heel wat subsidies op vlak van 
cultuur, jeugd en sport werden door de hogere 
overheden afgebouwd. De gemeentelijke 
subsidies voor onze verenigingen lieten we 
echter niet dalen. De talrijke verenigingen 
en hun vrijwilligers blijven we logistiek 
en financieel ondersteunen. De financiële 
ondersteuning dient minstens op hetzelfde 
niveau te blijven behouden.

Onze gemeente kent een bloeiend 
jeugdverenigingsleven dat gesteund is 
op de vrijwillige inzet van vele (vaak jonge) 
mensen. Via de jeugdvereniging leren 

jongeren verantwoordelijkheid opnemen, 
vriendschappen opbouwen, zich in te zetten 
voor elkaar, om te gaan met hun vrijheid. 
Deze inzet verdient veel waardering. We 
zorgen ervoor dat deze jongeren alle 
ontwikkelingskansen krijgen.

Naast de vele initiatieven van verenigingen 
werden door de gemeente, meestal in 
samenwerking met de adviesraden of andere 
partners, tal van initiatieven genomen. 
Denken we bijvoorbeeld maar aan de jaarlijkse 
kerstmarkt, de aquareltentoonstelling, de 
seniorennamiddag, Relax & Run, … . Deze 
initiatieven blijven we ondersteunen. Nieuwe 
initiatieven geven we kansen.

Sport en recreatie

De moeilijke financiële en maatschappelijke 
situatie waarmee tal van voetbalclubs te 
maken hebben, maakt dat bij verschillende 
van hen het water tot aan de lippen staat. In 
Linter zijn ongeveer 560 leden actief in een 
voetbalvereniging, waaronder meer dan 220 
jeugdspelers. Dit dreigt op termijn verloren 
te gaan. Gezien de belangrijke sociale 
taak die deze verenigingen hebben om de 
eigen jeugd via sport zinvol te engageren, 
hebben we in overleg met de sportraad 

de keuze gemaakt om te investeren in een 
sport- en recreatiezone voor meerdere 
buitensporten. Deze investering willen we 
de komende jaren verder realiseren. Naast 
voetbalvelden, biedt deze site ook ruimte 
voor een oefenterrein voor paardensport, een 
Finse piste, petanquebanen, een sportkooi, 
speeltoestellen voor kinderen, … . 

Aanvullend op de reeds bestaande 
speelruimtes, die we de komende jaren 
verder zullen opwaarderen, creëren we 
nieuwe speelmogelijkheden voor kinderen 
en jongeren in de publieke ruimte. Ook voor 
de iets oudere inwoners blijven we investeren 
in ruimte voor ontspanning. De verschillende 
petanquebanen die we reeds aanlegden zijn 
hiervan een voorbeeld.

08





We maken de combinatie werk en gezin 
makkelijker door een kwalitatief aanbod 
aan opvanginitiatieven. De gemeente zorgt, 
in samenwerking met andere partners, 
voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse 
kinderopvang en een speelpleinwerking 
tijdens de vakantie. 

Zorgen voor voldoende en kwalitatieve 
kinderopvang blijft een belangrijk 
engagement. Onthaalouders en 
kinderdagverblijven kunnen blijven rekenen 
op ondersteuning, o.a. door het aanbieden 
van cursussen. De jaarlijkse toelage voor het 
aanbieden van kinderopvang, die recent werd 
ingevoerd, blijven we verderzetten.

Welzijn en gezondheid

We dragen bij tot een goed preventief 
gezondheidsbeleid door het sensibiliseren 
van de inwoners. Campagnes rond borst- en 
baarmoederhalskanker, valpreventie, start-
to-run, de 10.000-stappen clash en “Ik drink 
slim” zijn daar enkele voorbeelden van. 

We werken aan een gelukkige gemeente waar 
mensen samen en in betrokkenheid leven, 
een buurt vormen waarin geen plaats is voor 
onverschilligheid of zelfs polarisatie.

Alle vormen van uitsluiting willen we actief 
bestrijden. Discriminatie op basis van 
geslacht, huidskleur, opleiding, handicap, 
familiesituatie, geloofsovertuiging of seksuele 
geaardheid kan niet. Deze boodschap 
moeten we duidelijk uitdragen. Spil in het 
proces om tolerantie aan te moedigen zijn 
de jongeren. Scholen, jeugdbewegingen 
en sportverenigingen kunnen hierin een 
prominente rol spelen.

Zorgzame 
gemeente
 
CD&V staat voor een zorgzame gemeente, die 

niet alleen alle kansen geeft aan mensen die 

dynamisch en actief zijn en die er ‘staan’ in het 

leven, maar die ook daadwerkelijk aandacht 

heeft voor wie tegenslag heeft of met een 

beperking te maken krijgt. De menselijke 

waarde van een samenleving wordt bepaald 

door de concrete zorg die ze besteedt aan wie 

het moeilijk heeft.

Kinderen

Met de oprichting in 2014 van het Huis van het 
Kind beschikken we over een laagdrempelige 
infopunt voor alle vragen omtrent opvoeding 
en kinderopvang. We blijven investeren in 
ondersteuning aan gezinnen, kinderen en 
jongeren op vlak van opvoeding, gezondheid 
en het psychosociale welbevinden. Bijzondere 
aandacht schenken we aan kinderen uit 
sociaal kwetsbare gezinnen. 
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Oud(er), maar niet Out!

Een relatief gezonde oude dag is helaas niet 
voor iedereen weggelegd. Gelukkig kunnen 
vele senioren in dat geval rekenen op de 
hulp van familieleden en mantelzorgers, 
naast professionele zorgverleners. Deze 
vrijwillige zorg waardoor senioren langer in 
hun vertrouwde omgeving kunnen blijven 
wonen, is voor ons van onschatbare waarde. 

Mantelzorgers verdienen onze steun, niet 
alleen door een mantelzorgpremie, maar ook 
door hen op andere manieren te ondersteunen 
en te informeren.

Ouderen en hulpbehoevenden worden, 
in hun wens om zo lang mogelijk in hun 
thuisomgeving te blijven wonen, ondersteund 
door mantelzorgers. In samenwerking 
met Landelijke Thuiszorg investeerden 
we in de uitbouw van een kleinschalige 
dagopvang CADO. Een CADO biedt de kans 
aan mantelzorgers om even op adem te 
komen terwijl hun partner, vader of moeder 
een gezellige tijd doorbrengt met de andere 
gasten.

Assistentiewoningen kunnen een brug 
vormen tussen het volledig zelfstandig 
wonen en een rusthuis. Het aanbieden 
van assistentiewoningen is een taak van 
de private sector. Door het voeren van een 
beleid dat ontwikkelingskansen biedt voor 
deze woonvorm vullen we deze lacune in het 
woningaanbod op.

We willen kangoeroewonen stimuleren 
en ondersteunen, omdat zo verschillende 
generaties voor elkaar kunnen zorgen. 

Buren en buurten 

Sociale verbondenheid in een wijk of buurt 
is zeer bevorderend voor het welbevinden, 
de zelfredzaamheid en de gezondheid van de 
inwoners. Bovendien draagt sociale cohesie 
bij tot solidariteit in een buurt. Daardoor zullen 
buurtbewoners elkaar spontaan meer helpen 
in crisissituaties en is er meer aandacht voor 
de bijzondere noden van ouderen of mensen 
met een beperking die extra ondersteuning 
nodig hebben. We willen initiatieven die 
deze verbondenheid stimuleren - hoe klein of 
eenvoudig ook - ondersteunen.
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Toekomst-
gerichte
gemeente
Investeren in de toekomst begint met het 

investeren in kwalitatief onderwijs. Een 

toekomstgerichte gemeente is ook een 

gemeente die ruimte en kansen geeft aan 

zowel landbouw als natuur, maar ook aan 

bedrijvigheid. Evenzeer is het een gemeente 

die zorgzaam omspringt met haar financiële 

middelen en die een betrouwbare partner is 

voor haar inwoners. 
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Kwalitatief onderwijs

Goed onderwijs vindt plaats in een moderne 
school. Met de vernieuwde gebouwen van de 
GBS De Zandloper beschikken we over een 
moderne inrichting die beter tegemoetkomt 
aan de noden van een hedendaagse school. 

Het aanbieden van kwalitatief onderwijs 
blijft een belangrijke taak van de gemeente. 
In overleg met de directie en de leerkrachten 
nemen we initiatieven ter bevordering van 
kwalitatief gemeentelijk onderwijs voor elk 
kind. Ook de andere onderwijsnetten blijven 
we verder ondersteunen.

Koesteren van de Getevallei

Met de Getevallei beschikt Linter over een 
enorme troef. De weidse uitzichten en de 
groene rust maken de Getevallei tot een 
ideale omgeving om te wandelen, fietsen en 
te genieten in het groen. Het wandelnetwerk 
Getevallei werd in 2016 zelfs tot Belgische 
Wandelroute van het jaar bekroond. 

Onze Getevallei is sinds kort een avonturen-
pad rijker. Kindvriendelijkheid en 
natuurbeleving staan er centraal. Blikvangers 
zijn een hangbrug over de Gete, de ‘Golden Geet’, 

een uitkijkplatform, een kamsalamanderhut, 
een belevingsboomgaard, speelbos en 
voor de avontuurlijke kampeerders een 
paalkampeerplaats midden in de natuur. 
Dankzij dit avonturenpad kunnen jong en 
oud nu nog meer genieten van de natuur. 
Bovendien prikkelt het hun nieuwsgierigheid 
over de fauna en flora. Het is hiermee een 
extra troef voor de belevingswaarde van de 
Getevallei.

We blijven het landschap en haar natuur 
dan ook verder openstellen voor het 
publiek en werken mee aan initiatieven 
om de biodiversiteit te bevorderen en de 
koestersoorten kansen te geven.

Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, 
Natuurpunt en de landbouwers zijn 
cruciale partners voor de uitvoering van 
ons milieubeleid en het veiligstellen van 
onze biologische diversiteit. De goede 
samenwerking tussen de gemeenten en deze 
partners blijven we stimuleren.

Een gezonde balans tussen natuur, landbouw 
en recreatie is de basis voor een aangename 
leefomgeving, waar mens en dier tot rust 
kunnen komen.
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producent. En zo verkleinen we tevens de 
ecologische voetafdruk.

We zijn ook een ondernemende gemeente. 
Handel en ondernemen is een essentieel 
onderdeel van de dynamiek binnen de 
gemeente. We voeren een ondersteunend 

Via Beter Wonen aan de Gete zal Linter de 
inwoners sensibiliseren en stimuleren tot 
duurzaam, ecologisch en energiebewust 
bouwen en wonen. Energiebewust en 
duurzaam (ver)bouwen en wonen komt niet 
alleen ten goede van het milieu, maar ook van 
de bewoner. De energiekosten worden immers 
geminimaliseerd en het woningcomfort wordt 
verhoogd.

Economie, land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw is in een landelijke 
gemeente als Linter heel belangrijk. De 
landbouwers beheren een groot deel van 
de open ruimte en zijn de belangrijkste 
voedselproducenten. We voeren daarom een 
beleid dat garant staat voor een duurzame, 
toekomstgerichte ontwikkeling van de land- 
en tuinbouwbedrijven.

We zijn trots op de lokaal geproduceerde 
producten. We ondersteunen en promoten 
daarom initiatieven in het kader van de korte 
keten, waarbij de afstand tussen de producent 
en consument zo klein mogelijk wordt 
gehouden. Op die manier is de producent 
ambassadeur voor zijn product en voor de 
gemeente. Als consument krijg je in ruil verse 
en kwaliteitsvolle producten recht van bij de 

Klimaat en energie

Het klimaat en verstandig omgaan met energie 
zijn zaken die ons allemaal aanbelangen. Het 
is lokaal, met kleine inspanningen, dat we het 
tij kunnen keren. We werken daarom mee aan 
verschillende initiatieven die bijdragen aan 
het behalen van de klimaatdoelstellingen en 
de realisatie van de Burgemeestersconvenant. 

Bij grote wegeniswerken trachten we de 
openbare verlichting te renoveren met 
energievriendelijke straatlichten. De 
voorbije jaren werden zo reeds heel wat 
straatlampen zuiniger. Samen met Infrax 
trachten we zoveel mogelijk de omslag naar 
energievriendelijke LED-straatlampen te 
maken.

Het gemeentebestuur kan een voortrekker 
zijn in het investeren in hernieuwbare 
energie. Daarom onderzoeken we 
de mogelijkheid tot het plaatsen van 
zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. 
Tegelijk onderzoeken we de mogelijkheden of 
er in hernieuwbare energie geïnvesteerd kan 
worden in coöperatief model waarbij mensen 
een “aandeel” kunnen kopen in hernieuwbare 
energiebronnen.
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beleid waarbij we maximaal kansen bieden 
aan onze lokale handelaars en zelfstandigen. 
Initiatieven ter promotie van onze lokale 
handelaars zullen we volop ondersteunen. De 
middenstandsraad is hierin een belangrijke 
partner.

Linter heeft een belangrijke toeristische 
uitstraling. De mooie natuur met veel ruimte 
om te genieten, te wandelen en te fietsen zet 
onze gemeente in de kijker. De toeristische 
troeven en de promotie ervan zorgen er mee 
voor dat inwoners fier zijn op hun gemeente. 
Ook de horeca en de aanbieders van logies 
krijgen zo een extra stimulans.  

Samenwerking met andere 
gemeenten 

We blijven participeren in nuttige 
intergemeentelijke samenwerkingen. 
De positieve samenwerking met enkele 
buurgemeenten, bijvoorbeeld met het oog 
op de realisatie van een intergemeentelijk 
containerpark met de stad Zoutleeuw, willen 
we in de toekomst verderzetten. 

We zijn geen voorstander van verplichte 
fusies met andere steden of gemeenten. 
De gemeente Linter staat garant voor 

toegankelijkheid, burgerbetrokkenheid en 
transparantie. Zo dicht mogelijk bij de burger 
staan is voor ons de beste manier om beleid 
te maken. Indien we door het beleid van de 
hogere overheid gedwongen worden tot een 
fusie, dient dit te gebeuren met een partner 
met gelijkaardige doelstellingen. 

Verantwoordelijk bestuur

Een verantwoordelijk bestuur betekent 
bouwen aan een financieel gezonde gemeente. 
We stellen daarom een meerjarenplan op 
voor de ganse legislatuur. We springen daarbij 
duurzaam om met onze middelen en kiezen 
voor doordachte investeringen. Ook de 
dagdagelijkse uitgaven en personeelskosten 
blijven we beheersen.

Bij elk investering onderzoeken we steeds 
de mogelijkheden voor subsidiëring door 
andere partners. In het verleden verkregen 
we reeds aanzienlijke subsidies van Europa, 
het Vlaams Gewest, en de provincie Vlaams-
Brabant, voor o.a. de verbouwing van de 
gemeentelijke basisschool De Zandloper, de 
aanleg van het avonturenpad in de Getevallei, 
de herwaardering van de trage wegen, de 
herinrichting van straten en pleintjes, … .

Online dienstverlening is de toekomst omdat 
het veel voordelen biedt, zowel voor burgers 
als voor de gemeentediensten. We investeren 
in een verdere digitalisering. Maar niet 
alle inwoners beschikken over voldoende 
computervaardigheden en de nodige 
apparatuur. We verliezen hen niet uit het oog.  
We moderniseren onze informatiekanalen 
zodat we nog beter informatie kunnen 
uitwisselen met onze inwoners.

De ingeslagen weg van participatie en 
inspraak blijven we verder bewandelen. 
Informatie en inspraakvergaderingen zullen 
ook in de toekomst bij grote projecten en 
belangrijke beslissingen georganiseerd 
blijven worden. 

We willen werken aan de gemeente van 
morgen die bouwt op de fundamenten van 
vandaag. Ze vertrouwt op en werkt samen 
met haar inwoners en stakeholders aan een 
“Thuis in Linter”.
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Kies voor meerdere CD&V-kandidaten. 
Steun ook  Marc Wynants op de
2de plaats op de provincielijst.

1. Marc Wynants •
2. Linda Verdeyen •
3. Patrick Poffé •
4. Sonja Petitjean •
5. Patrick Bouvin •
6. Hilde Foriers •
7. Karlien Lismont •
8. Joeri Dewelde •
9. Kim Soetaers •

10. Marleen Germentier •
11. Ludo Pluymers •
12. Wendy Henot •
13. Diana Rodeyns •
14. Steve Tourwé •
15. Patrick Niclaes •
16. Gerry Schepers •
17. Martine Kinnart •
18. Jonas Michiels •
19. Andy Vandevelde •
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