
Op 11 september j.l. kregen al onze Ternatse politieke partijen onze 6 vragen n.a.v. de komende 
verkiezingen met de vraag ons tegen 25 september te antwoorden.  Hieronder de antwoorden die 
we binnenkregen.
Veel leesplezier,
Gezinsbond Lombeek, Ternat en Wambeek

1. Er is een groot gevoel van onveiligheid in het verkeer in onze gemeente. Ouders durven 
hun kinderen vaak niet te voet of met de fiets naar school of naar de sportclub te sturen. 
Wat zijn jullie plannen ivm veiliger fiets en voetgangersverkeer in Ternat, specifiek van en 
naar de scholen en nabij de locaties van sport / hobby's zoals sporthal/zwembad en De 
Ploter?

N-VA Volt:  Op de  meeste  plaatsen  in  onze  gemeente  zijn  er  geen volwaardige  (Fossebaan, 
Langestraat,…)  of  onveilige  voet-  en  fietspaden.  Het  beloofde  doorlopende  fietspad  doorheen 
Ternat,  Wambeek en Sint-Katherina-Lombeek is er nooit  gekomen. Het Gemeentebestuur deed 
zelfs nooit een echte aanzet. Dat merken we ook aan het zeer beperkte jaarlijkse budget voor de 
aanleg, herstel en onderhoud van voet- en fietspaden.
Ons standpunt: Men dient bij de (her)aanleg van (nieuwe) wegen eerst aandacht te besteden aan 
de aanleg van voet- en fietspaden, m.a.w. voldoende ruimte   hieraan besteden, goed inplannen,…  . 
Op  de  belangrijke  verkeersassen  en  toegangswegen  dient  sowieso  gestreefd  te  worden  naar 
afgescheiden  éénrichtingsfietspaden.  Het  einddoel  is  een  doorlopende  route  die  de  zwakke 
weggebruiker  veilig  kan  gebruiken  doorheen  onze  gemeente,  niet  enkel  beperkt  tot  enkele 
specifieke punten. Het is een beperkte visie dat enkel de schoolomgeving zelf veilig zou moeten 
zijn, want meestal rijdt men toch enkele kilometers tot aan de schoolpoorten.

sp.a Groen + stapt niet in een meerderheid zonder de garantie dat er werk wordt gemaakt van 
een integraal mobiliteitsplan. We hebben in Ternat een achterstand van tientallen jaren  ivm 
investeringen in voet- en fietspaden en een globale visie op mobiliteit en veiligheid in Ternat. We 
willen dat binnen de 6 maand een sneltoets van het mobiliteitsplan is afgerond, zodat Ternat recht 
heeft op subsidies voor voet- en fietspaden. We willen een meerjarenplan met bijhorende 
budgetten om voet- en fietspaden aan te leggen op de verbindingswegen. Lokale wegen moeten 
ingericht worden op maat van de trage weggebruikers, zone 30 moet overal visueel eenduidig en 
herkenbaar ingericht worden zodat mensen door hebben dat ze zich in een zone 30 bevinden. Bij 
herinrichting van wegen moet het STOP-principe gehanteerd worden (rekening houden met de 
respectievelijke noden van stappers ,trappers, openbaar vervoer en personenwagens).
Wie meer wil weten over onze visie omtrent mobiliteit in Ternat kan ook kijken naar onze 
antwoorden aan het verkeersplatform ternat op onze website www.groenternat.be

CD&V en Volks: Als je het centrum van onze gemeente binnenrijdt, weet je het meteen: hier is 
de auto koning. Een bruisende gemeente verdient een kloppend hart, vinden wij. Daarom geeft 
CD&V en Volks de centra terug aan de mensen.

Hiervoor hanteren we het STOP-principe. Op de eerste plaats komen de Stappers (voetgangers), 
dan de Trappers (fietsers), dan het Openbaar Vervoer en dan het Private vervoer (auto’s en 
vrachtwagens).

Het STOP-principe moet zorgen voor een veiliger verkeer. Elk verkeersslachtoffer is er immers één 
te veel. Het STOP-principe moet ook zorgen voor vlot verkeer. Een goede fietsinfrastructuur, en 
openbaar vervoer dat auto’s van de weg haalt en minder mobiele mensen in beweging krijgt, 
kunnen hierbij helpen.

Maar we zijn niet naïef. Heel wat verplaatsingen in en door onze gemeente zullen met de auto 
blijven gebeuren. Automobilisten zijn geen misdadigers en hebben ook recht op vlot verkeer. Een 



hele reeks maatregelen moeten de doorstroming verbeteren, files tegengaan en voor voldoende 
parkeergelegenheid zorgen.
Concreet:

• We leggen een fietsroutenetwerk voor lokale en bovenlokale verplaatsingen aan. 
Bijkomende fietspaden maken van Ternat een veilige fietsgemeente: op de Assesteenweg, 
Bodegemstraat, Bosstraat, Brusselstraat, Doelstraat, Fossebaan, Keizerstraat, Nieuwbaan, 
Sluisvijverstraat,  Stenebrugstraat, Weverstraat en langsheen de spoorweg (GEN-traject).

• We zorgen voor goed begaanbare voetpaden: onder meer door een heraanleg van de 
Affligemstraat, Stationstraat, Heidestraat en Van Cauwelaertstraat. De voetpaden worden 
deftig onderhouden, nu zijn deze op vele plaatsen vol putten of overwoekerd door onkruid.

Noot van de redactie: Op www.verkeersplatformter  nat.be   vindt u van meerdere Ternatse partijen 
hun antwoord op de vragen inzake verkeersveiligheid.

2. Er is een groot tekort aan voldoende en degelijke speeltuinen en speelruimte voor kinderen 
in het openbaar domein. Gezinnen gaan buiten de gemeente om er naar de speeltuin te 
gaan. Wat is jullie visie rond speeltuinen en speelweefsel. Welke termijn houden jullie voor 
ogen?

N-VA Volt:Binnen de volgende legislatuur (dus 6 jaar) dienen alle speeltuinen aangepakt te 
worden die de laatste jaren nog niet gerenoveerd werden. Dat houdt ook aankoop van nieuwe 
speeltuigen in. Maar ook belangrijk is het onderhoud (i.e. proper houden door zwerfvuil aan te 
pakken) en veiligheid (i.e. kordaat optreden tegen hangjongeren) van deze speeltuintjes.

sp.a  Groen  + pleit  in  haar  programma  voor  de  uitbouw  van  een  speelweefsel  in  Ternat. 
Voldoende speelpleintjes  op korte  afstand van en in woonzones waar  kinderen elkaar  kunnen 
ontmoeten en veilig spelen met kinderen uit de buurt. De huidige speelpleintjes moeten opnieuw 
in ere worden hersteld en ook hier kan dit niet los gezien worden van een integraal mobiliteitsplan 
met trage wegen en veilige zones naar en rond speelpleintjes. Het “renoveren” van de bestaande 
speeltuintjes  moet  binnen  het  jaar  afgerond  kunnen  worden.  In  vergelijking  met  een 
voetbaltribune is dit een project zonder noemenswaardige kost. Integendeel, niets doen kost ons 
sociaal  weefsel  en beweging voor de allerkleinsten die anders, wie weet,  later misschien hun 
verworven motoriek en spelplezier met anderen voortzetten in de sportclub.

Lees ook ons artikel over speelweefsel op onze website www.groenternat.be

CD&V en Volks: Hier is een grote inhaalbeweging nodig. Zoals u zelf zegt in uw vraag moet 12 
jaar desinvesteren en verwaarlozen van de speeltuinen en speelruimtes door de LVB ingehaald 
worden. Dit gaat zeker een legislatuur duren eer dit rechtgezet is.

Goed wonen is meer dan bakstenen alleen. Wij willen dat mensen zich goed voelen in hun buurt. 
Dat mensen elkaar ontmoeten. Wij maken de straten en pleinen aantrekkelijk en geven ze 
opnieuw aan iedereen. Met meer groen en speelruimte, ontmoetingsplaatsen en winkels die leven 
brengen.
Concreet:

• We zorgen voor een speelbos, waar kinderen en verenigingen ongestoord en veilig 
kunnen ravotten.

• De groene zones bij het kasteel Kruikenburg maken we publiek toegankelijk. Park 
Kruikenburg heeft respect voor de natuurwaarden en laat zachte recreatie toe.

• Kinderen en jongeren krijgen voldoende speelruimte. We knappen de 
wijkspeeltuintjes op en proberen in overleg met de scholen om de schoolspeeltuinen 
in vakanties open te stellen. We hebben oog voor informele speelelementen in de 
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publieke ruimte en werken een speelweefsel uit. Speelstraten moeten op vraag van 
de bewoners ook op gewone weekenddagen kunnen en dus niet alleen in de 
vakanties. We zorgen voor een speelbos, waar kinderen en verenigingen ongestoord 
en veilig kunnen ravotten.

3. Uit de enquête van de gezinsbond kwam naar voor dat de mensen niet op de hoogte zijn 
van het beleid van de gemeente inzake dienstverlening en zorg. Wat stellen jullie voor om 
dit op te lossen?

N-VA Volt:  Publicaties  over  de  dienstverlening in  onze gemeente  zijn  een eerste  stap,  maar 
moeten  ondersteund  worden  door  gerichte  en  meer  lokale  informatiesessies.  Mensen  worden 
graag  samen  met  hun  buren  uitgenodigd  naar  infovergaderingen,  waarop  naast  de  nodige 
toelichting ook ruimte gemaakt wordt voor vragen en opmerkingen vanuit het publiek. Luisteren 
naar de mensen kan trouwens zeer belangrijk zijn om de kwaliteit van de dienstverlening en zorg 
in Ternat te vergroten.

sp.a Groen + Het is duidelijk dat er zeer veel voorhanden is maar het is niet evident voor 
iedereen om de weg naar die informatie te vinden. Daarom moet de gemeente inzetten op een 
communicatieverantwoordelijke (dit zou reeds met een halftime kunnen).Verschillende 
doelgroepen of diensten vereisen immers verschillende aanpak om geïnformeerd te raken of 
blijven. Voorts moet zowel in het adminstratief centrum als in het sociaal huis een ontvangstbalie 
zijn die mensen kan informeren of kan verwijzen naar de juiste dienst, of website, lokaal én 
bovenlokaal. Het nieuwe sociaal huis dat gebouwd wordt mag niet alleen dienen voor 
administratieve zaken, maar moet ook dienen als ontmoetingsplaats. Men kan er elkaar dagelijks 
ontmoeten. Dit breekt het sociaal isolement en zorgt ook voor tijdige detectie van noden en het 
doorverwijzen naar het bijhorend dienstenaanbod.  

CD&V en Volks gaat voor een klantvriendelijk, open en actief bestuur.
Een behoorlijk bestuur is ook een open bestuur. We lichten u actief in over wat we doen
en zijn voortdurend bereikbaar, via de nieuwe technologieën maar ook in levende lijve.
Natuurlijk willen we weten wat u denkt: zo kunnen wij ons beleid permanent evalueren
en bijsturen.

Een eigentijds bestuur speelt kort op de bal. Op gepaste wijze reageren we meteen op
onverwachte gebeurtenissen en nieuwe ontwikkelingen, of het nu gaat over de instorting
van een brug over de E40, een inbraakgolf of een verzakking in de weg.

Concreet:
• De gemeentediensten komen aan huis voor wie de deur niet uitkan. We plaatsen 

gemeentelijke infokiosken in buurtwinkels zodat ook wie geen toegang heeft tot het 
internet, informatie dicht bij huis vindt.

• Tweejaarlijks organiseert het gemeentebestuur samen met de politie open 
wijkvergaderingen om te luisteren naar wat er in een specifiek gebied leeft.

• Bij wegenwerken, omleidingen, diefstallenplagen, parkeerverboden ter gelegenheid van 
manifestaties (wielerkoers, vinkenzetting…), lawaaihinder (werken aan spoorweg, 
vuurwerk…) worden de betrokken inwoners naast via de algemene kanalen (website, 
Internatief, regionale media) ook direct en persoonlijk verwittigd, via een briefje in de 
bussen, een sms en e-mail. Burgers kunnen voor de thema’s van hun voorkeur 
inschrijven op een waarschuwingsdienst per e-mail en sms.



4. Is onze gemeente klaar voor een beleid dat voortdurend rekening houdt met het milieu?  
En hoe vertalen jullie dat dan in het dagelijkse bestuur van onze gemeente?

N-VA Volt: Een groen Ternat is één van onze hoofdthema’s in ons kiesprogramma. Een greep uit 
ons programma:

Het plan van ruimtelijke ordening dient herbekeken te worden om Ternat groener maken door 
(her)bebossing met  steun  van  de  Vlaamse  overheid,  ook  buiten  Hertigembos,  en  door 
mogelijke aanwerving van nieuwe ‘groene’ gebieden. Buurtbewoners moeten ook een inspraak 
te  hebben  hoe  hun  wijk  of  straat  er  fraaier  kan  uitzien,  zonder  daarbij  de  mobiliteit  of 
verkeersveiligheid te hinderen.

De gemeente dient samen te werken en periodiek te overleggen met   de lokale milieuverenigingen  . 
Er dient ook bekeken te worden of Ternatse natuurgebieden best in het beheer van deze 
milieuverenigingen geplaatst worden.

Milieu-overtreders  (bv.  sluikstorters)  dienen  hardhandiger  te  worden  aangepakt  door  de  GAS 
(Gemeenteli  jke Administratieve Straffen) reglementering intensiever op te volgen  . Maar ook 
preventief  kan  men  optreden  door  een  sensibilisering van  inwoners,  scholen  en 
jeugdbewegingen inzake zwerfvuil en overlast. Tot slot zijn er veel  meer acties mogelijk en 
nodig: bv. ‘Stop zwerfvuil-dag’ samen met de jeugdraad, samenwerking met handelaars en 
horecazaken, speelpleintjes proper houden,…

Wij vinden dat er in Ternat een  onafhankelijke haalbaarheidsstudie nodig is inzake alternatieve 
energie. Uit een voorstudie zou blijken dat het plaatsen van één of twee windturbine(s) voor 
een groot gedeelte van de energie in Ternat kan zorgen. Aangezien de gemeente waar deze 
geplaatst worden extra geniet van deze energie-aanlevering, betekent dit bijgevolg een sterke 
daling van de energiekosten voor de Ternattenaar.

Wij pleiten voor het ondertekenen van het charter van biodiversiteit om Ternat beter te wapenen 
tegenover de klimaatverandering.

Sp.a Groen +: Milieu kan laat zich niet afbakenen in een apart vakje. Het milieubeleid in een 
gemeente  vergt een integrale aanpak over alle beleidsdomeinen heen. Het is niet echt productief 
wanneer de schepen van milieu en de milieu ambtenaar projecten opzetten terwijl in andere 
domeinen geen rekening wordt gehouden met de impact van beslissingen op milieu. Daarom stelt 
sp.a Groen + voor dat de schepen van milieu een middel in handen krijgt om te bevorderen dat 
de andere schepenen rekening houden met de milieuimpact van hun plannen of realisaties. Zo zou 
10% van elk schepenbudget geblokkeerd moeten worden en kan dit pas vrijgemaakt worden door 
de schepen van milieu als hij vaststelt dat er voldoende gekeken is naar het minimaliseren van 
mogelijke milieuimpact, of beter nog wanneer er gestreefd werd naar een positieve balans voor 
het milieu. Dit zou er voor moeten zorgen dat het niet blijft bij intenties maar dat er werkelijk een 
coherent en efficient beleid gevoerd wordt. Wie meer wil weten over onze visie rond natuur in 
ternat kan extra info vinden in onze antwoorden aan natuurpunt ternat op onze website 
www.groenternat.be

CD&V en Volks: Op dit moment is de gemeente daar nog niet klaar voor. De voorbije 12 jaar 
hield LVB elk initiatief rond duurzame energie tegen (bijvoorbeeld het voorstel voor een studie 
voor de haalbaarheid van windmolens in Ternat, bijvoorbeeld de biogasinstallatie dan Rudy 
Baeyens).

Zuinig energieverbruik, proper water, verstandig natuurbeheer, minder schadelijk afval… 
Een betere toekomst voor onze kinderen, maken we vandaag.

Natuurlijk maken we plaats voor natuur in Ternat. Omdat er meer appartementen en
kleinere bouwgronden in onze gemeente komen, wordt ook de nood aan
gemeenschappelijk groen groter. Als gemeente willen wij aan deze nood tegemoet
komen door de uitbouw van de natuur-, park- en wandelgebieden en door meer groen



op onze straten en pleinen.

Ternat moet af van zijn kwalijke reputatie als grote vervuiler. We willen zorgzaam omgaan 
met water en energie. We moedigen het gebruik van regenwater aan en zorgen ervoor dat 
het hemelwater langer kan worden vastgehouden met groendaken en ruimte voor 
natuurlijke afwatering. Water dat ter plekke wordt vastgehouden kan elders immers geen 
overlast veroorzaken. Duurzaam energiegebruik wordt actief gepromoot.

concreet
• De gemeente geeft het goede voorbeeld. De gemeentegebouwen worden 

energiezuinig gemaakt. We gaan rationeel om met water en energie. Na het sporten 
neemt u een douche onder een spaardouchekop; in het vergaderlokaal knipt u de 
spaarlamp aan.

• Inwoners en bedrijven die investeren in duurzame energie of watergebruik krijgen 
een duwtje in de rug.

• Bij nieuwe parken en parkeerterreinen zorgen we ervoor dat het water ter plaatse in 
de grond kan dringen. We nemen maatregelen om overstromingen tegen te gaan, 
onder meer in de Meersstraat en aan de Ploter.

• Jong en oud leren composteren. We willen het afvalverbruik terugdringen tot het 
Vlaamse gemiddelde.

• We zorgen voor meer groen op de straten en de pleinen.
• De groene zones bij het kasteel Kruikenburg maken we publiek toegankelijk. Park 

Kruikenburg heeft respect voor de natuurwaarden en laat zachte recreatie toe.
• We zorgen voor een speelbos, waar kinderen en verenigingen ongestoord en veilig 

kunnen ravotten.
• Samen met Natuurpunt versterken we de bestaande natuurgebieden, met respect 

voor de landbouw in de gebieden.
• Bij het Vlaams Gewest ijveren we voor een natuureducatief centrum bij Liedekerke-

Hertigembos.
• Bij het maaien van bermen, het ruimen van beken en het beheren van 

gemeentelijke groene gebieden wordt actief met de landbouwers samengewerkt. 
We stimuleren plattelandseducatie en plattelandsklassen in onze landelijke 
gemeente.

• We halen net als in andere gemeenten glas aan huis op. U kan nog steeds terecht 
in glascontainers. Deze worden wel enkel nog geplaatst op plaatsen waar deze geen 
hinder voor de omwonenden veroorzaken.

5. Hebben jullie initiatieven  gepland die onze Ternatse senioren ten goede komen? Welke?

N-VA Volt: Het aantal beschikbare maar ook betaalbare service flats voor Ternatse senioren dient 
drastisch verhoogd te worden. Op lange termijn moet er veel meer en sneller vooruit  gepland 
worden omdat ook wij in Ternat niet ontsnappen aan de veroudering.  Er is meer aangepaste 
woongelegenheid nodig om ervoor te zorgen dat de Ternattenaars zich op hun oude dag geen 
zorgen hoeven te maken over waar ze terecht kunnen.De Ternatse marktomgeving, maar ook de 
dorpscentra van Wambeek en Sint-Katherina-Lombeek centrum en Den Bos dienen uitgewerkt te 
worden  –  niet  enkel  om  te  verfraaien  –  maar  ook  om  ouderen  de  kans  te  geven  om  aan 
activiteiten  te  doen  of  te  laten  genieten:  bv.  petanquebanen,  banken,  tafeltjes,…  Lokale 
buurtfeesten en seniorenactiviteiten moeten aangemoedigd worden, logistiek en financieel.

sp.a Groen +: De zorg voor het welzijn van de inwoners is een essentiële taak van de overheid. 



De steeds grotere groep ouder wordende burgers verdient hierbij specifieke aandacht.

Inspraak en participatie op alle beleidsniveau’s dus ook in ouderenbeleid is een belangrijk thema 
voor sp.a Groen +. De gemeente moet nauw samenwerken met de ouderenadviesraad en bij de 
opmaak van de beleidsplanning met hen in overleg treden.
Nog een belangrijk speerpunt in ouderenbeleid is ervoor te zorgen dat ouderen niet verdwijnen uit 
het maatschappelijke leven eens ze verdwijnen uit het economische.
sp.a groen+ stelt voor dat we in  Ternat:

• de bekwaamheid  van ouderen maximaal verzilveren door hen aan te schrijven en hun 
talenten in kaart te brengen. Dit kan vervolgens gekoppeld worden aan de jaarlijkse 
vrijwilligersbeurs.

• Als gemeente moeten we er mee voor zorgen dat ouderen op korte afstand sociale 
ontmoetingsplaatsen hebben, zodat ze niet in isolement raken.

• Het gemeentebestuur kan logistieke en financiële steun  verlenen aan projecten als een 
telefooncirkel, waarbij ouderen elkaar dagelijks op een bepaald tijdstip telefoneren.

• In samenwerking met de politie zou een “opfris”-vorming.van het verkeersreglement voor 
ouderen kunnen worden georganiseerd. Een dergelijke opfriscyclus zou de vicieuze cirkel 
druk verkeer - geen dagelijkse ervaring - onzekerheid - isolement doorbreken.

• Start to bike: De fiets is een ideaal vervoermiddel voor het afleggen van korte afstanden 
zoals vriendenbezoekjes, kleine boodschappen of gewoon recreatief rondtoeren. Een 
(opfris)vorming in fietsen (inclusief verkeersreglement) voor ouderen zorgt voor gezonde 
lichaamsbeweging, behoud van transportvrijheid, en bijhorend sociaal contact en 
zelfredzaamheid.

Een derde belangrijk punt is dat de gemeente in haar beleid de nadruk moet leggen op wonen in 
eigen buurt. Hoe ouder je wordt hoe belangrijker het lokale leven; maar dit is niet steeds 
houdbaar in de eigen woning of zonder hulp. De gemeente kan dit stimuleren via bvb:

• Verkavelingsvoorschriften voorzien op meergezinswoningen (kangoeroewoningen, 
cohousing)

• Sociale meergezinswoningen bouwen
• De gemeente moet via het sociaal huis een databank aanleggen met vrijwilligers voor 

mantelzorg.

CD&V en Volks: Een ouderendeskundige bevordert de zelfredzaamheid en het welbevinden van 
senioren met informatie, advies en begeleiding. Senioren en deskundige stellen samen een 
ouderenbeleidsplan op. We subsidiëren aanpassingen aan woningen voor oudere inwoners, zodat 
zij langer in de vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. We onderzoeken de mogelijkheid van 
bijkomende service-flats of assistentie-woningen. De mantelzorgpremie wordt verder gezet.

6. Onze gezinnen maken veel gebruik van het zwembad. De Gezinsbond organiseert er ook 
haar zwemlessen die jaar na jaar veel succes kennen. Wat zijn jullie plannen met dit 
zwembad op korte en lange termijn?

N-VA Volt: Bij de investeringen van sport, cultuu  r en vrije tijd dient gekeken te worden naar de   
grootste groep inwoners die hier baat bij heeft. We zijn dan ook voorstander van een grondige 
financiële evaluatie van de mogelijkheden die Ternat heeft voor een vernieuwd of nieuw zwembad 
dat aan de hedendaagse vereisten voldoet.

sp.a Groen +: In de huidige toestand kan het zwembad geen 6 jaar meer opengehouden 
worden. De meerderheid in het volgende gemeentebestuur zal ofwel het zwembad definitief 
afbreken, ofwel volledig renoveren. Voor LVB is de keuze duidelijk: ze willen geen zwembad meer! 
Misschien ligt het voor hen te dicht tegen andere sportterreinen?
Het zwembad moet zowat het drukst bezette sport- en recreatielokaal van de gemeente zijn. Deze 



functionaliteit moet volgens sp.a Groen+ absoluut blijven in Ternat. Maar om het zwembad te 
redden zullen de structurele problemen zoals onder andere betonrot moeten aangepakt worden.
Wij pleiten ervoor om het zwembad integraal te renoveren.
Op korte termijn pleiten we voor het openhouden van het zwembad terwijl er onmiddelijk werk 
wordt gemaakt van een renovatiedossier. Volledige renovatie zou ongeveer 2.5 miljoen € kosten. 
Een investering die echter de werkingskost zal doen dalen door betere isolatie en zuinigere en 
groenere energieopwekking en warmterecuperatie.Dit zal de energiefactuur gevoelig naar beneden 
halen.

Voor de duurtijd van de werken moet de gemeente een akkoord sluiten met Liedekerke en of Asse 
om Ternatse zwemclubs en ternattenaren te kunnen laten uitwijken naar deze zwembaden en dit 
tegen de tarieven voor inwoners van hun gemeente.

CD&V en Volks: Het rapport van TMVW maakt duidelijk dat het zwembad dringend gerenoveerd 
moet worden. Een nieuwbouw van 18,7 miljoen euro is vanzelfsprekend financieel niet haalbaar. In 
de studie valt het echter op dat de omvorming van het zwembad naar een bijkomende sporthal 
ongeveer evenveel kost als een renovatie met behoud van het zwembad. Het verschil in 
exploitatieverlies bedraagt 200.000 euro, niet weinig, maar wel draagbaar voor de gemeente.
We weten dat er bij sommigen stemmen opgaan om het zwembad te sluiten omdat dit veel zou 
kosten. Schepen Luc Wachtelaer heeft tegen de man van een kandidate bij ons op de lijst zelf 
gezegd dat hij het zwembad wil sluiten en omvormen tot een sporthal. Dit is voor CD&V en Volks 
echter geen optie.
Er schort iets aan de verdeling van de welvaart in ons land. Aan de ene kant komen er steeds 
meer privézwembaden dankzij steeds rijkeren. Aan de andere kant zijn er steeds minder publiek 
toegankelijke zwembaden. Dat kan toch niet?
De overheid heeft volgens ons de plicht voldoende publieke zwembaden te garanderen. Niet alleen 
is zwemmen iets dat iedereen met kunnen leren. Leren zwemmen is trouwens een eindterm in het 
basisonderwijs. Ook particulieren moeten betaalbaar kunnen zwemmen. Bij zwemclub DDAT is er 
een wachtlijst van bijna een jaar voor de zwemschool. Men kan dus niet zeggen dat er geen vraag 
naar het zwembad is, integendeel.
Daarom pleiten wij voor een grondige renovatie van het gemeentelijk zwembad. Met 
een kostprijs van 2,5 miljoen euro is dit weliswaar een zware dobber, maar toch nog 
net haalbaar voor Ternat. Ternat verdient een aantrekkelijk zwembad, voor scholen en 
zwemclubs,maar ook voor gezinnen met jonge kinderen en andere particulieren!


