Onze visie op lokaal beleid
1. Vrijheid en verantwoordelijkheid, rechten en plichten
Ons kostbare sociale weefsel wordt van onderuit opgebouwd en niet van bovenaf opgelegd. Het
gemeenschapsleven bloeit waar mensen zich thuis voelen, waar er jeugdbewegingen zijn, waar er
een bruisende horeca is en een gezond ondernemingsklimaat heerst. De hoekstenen daarvan zijn
gezinnen, actieve senioren, een geëngageerde jeugd, burgers die ondernemen, …
Gemeentebesturen moeten optimale omstandigheden creëren waarin dit gemeenschapsleven kan
bloeien en groeien. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van elke burger om mee te willen
bouwen aan deze hechte gemeenschap. Voor de N-VA is samenleven een verhaal van rechten en
plichten.
2. Bevorderen, niet betuttelen
Inwoners en verenigingen die zich willen engageren voor hun gemeenschap botsen nog te vaak op
een muur van regels. De papierwinkel waar een kleine vereniging vaak door moet om bijvoorbeeld
te mogen vergaderen in een zaaltje van de gemeente, is vaak ontmoedigend. Verstrikt in
ingewikkelde subsidiedossiers haken velen ontgoocheld af. Gemeentebesturen moeten het
gemeenschapsleven bevorderen in plaats van het te verstikken in meerjarenplanningen of
erkenningen. Wij willen ruimte geven aan de gemeenschap. Want wat de burger zelf kan, kan de
overheid niet noodzakelijk altijd beter.
3. Inspraak, maar ook uitspraak
Via allerlei infovergaderingen en adviesraden wekken gemeentebesturen de indruk te luisteren
naar hun inwoners. Inspraak is natuurlijk zeer belangrijk, maar ‘uitspraak’ - de burgers actief
betrekken bij de uitvoering van het beleid - is nog beter. Uiteraard is het de verantwoordelijkheid
van verkozen politici om beslissingen te nemen. Maar dat neemt niet weg dat ook de inwoners hun
rol moeten spelen bij de uitvoering van dat besliste beleid. Inburgeringscoaches die nieuwkomers
vrijwillig helpen met hun integratie, jeugdverenigingen die zwerfvuil opruimen, buurtcomités die de
parkjes en speelpleinen in de buurt onderhouden ... Inwoners verantwoordelijkheid geven om zélf
actie te ondernemen, daar gaat het om.
4. Efficiënte en krachtige lokale besturen
De N-VA gelooft in sterke en autonome lokale besturen. Met die autonomie voeren ze een beleid
ten dienste van de hele gemeenschap en niet louter van bevriende organisaties. Efficiëntie staat
centraal. Een modern en slank ambtenarenapparaat speelt doeltreffend en snel in op de
verwachtingen van de inwoners. De tering naar de nering zetten geldt ook voor onze
gemeentebesturen. Dat vraagt een spaarzaam beleid en duidelijke keuzes. De overheid moet zich
in financieel moeilijke tijden op haar kerntaken concentreren. Ze kan niet alles oplossen. Op die
manier krijgen burgers opnieuw kansen om hun verantwoordelijkheid op te nemen.
5. Vlaanderen en Europa
Onze steden en gemeenten bevinden zich niet in het luchtledige. Het zijn Vlaamse en Europese
steden en gemeenten. Onze gemeenschap maakt deel uit van een groter geheel. Die hechte
gemeenschap kan enkel slagen als burgers met elkaar kunnen communiceren. Kennis van het

Nederlands is hierbij cruciaal. Als we niet letterlijk dezelfde taal spreken, zullen we dat figuurlijk
ook nooit doen. Taal verbindt ons allemaal.

