Inleiding
PLUS Wuustwezel is een brede progressieve partij, ontstaan in 2006 uit het samengaan van SP.a,
Groen!, Spirit en ZP, omdat een groep mensen vond dat we links, groen en progressief Wuustwezel
een sterke stem moesten geven in de gemeenteraad om zo te kunnen wegen op het wel érg
eenzijdig christen-democratisch beleid.
PLUS staat voor: Progressieve, Lokale, Unieke Samenwerking.
PLUS trekt met zeer gemotiveerde kandidaten naar de verkiezingen. Ze hebben een ruime ervaring in
het studenten- en beroepsleven, en zijn nauw betrokken bij het verenigingsleven van Wuustwezel.
Wij zijn van mening dat het anders kan. Het mag iets meer zijn, het mag ambitieuzer. Het beleid mag
gerust wat verder gaan dan datgene wat er nu van bovenaf wordt voorgeschreven. PLUS staat dan
ook voor andere, realistische keuzes.
Ons programma kent 4 speerpunten:
-

Ruimte voor de jeugd
Betaalbaar en duurzaam wonen
Mobiliteit
Open en eigentijds beleid

We hebben zeker niet de pretentie dat ons programma volledig en allesomvattend is. Wel verwoordt
het de zaken die voor u en voor ons op gemeentelijk niveau van belang zijn. Uiteraard zullen zich in
de toekomst andere belangrijke vraagstukken en thema’s aandienen, die wij met verstand van zaken
en op een constructieve manier zullen benaderen.

PLUS stelt een goede samenwerking centraal, met twee basisprincipes
Samen verder werken!
Ten eerste wil PLUS dat er op alle gebieden een betere samenwerking komt tussen het
gemeentebestuur en de diverse groepen van de bevolking. Via gedegen overleg moet iedereen
zinvolle voorstellen kunnen doen bij de planning en realisatie van elk project. We willen zo goed
mogelijk samenwerken met andere partijen. We bouwen voort op bestaande ideeën en goede
tradities. En waar nodig lanceren we nieuwe voorstellen.
Het mag iets meer zijn!
PLUS is van mening dat het gerust wat meer mag zijn! Dan denken we aan de te kleine sporthallen in
Loenhout en Sterbos, aan het weinig ambitieuze energiebeleid van de gemeente, aan de
toegankelijkheid van onze gemeentelijke diensten, de staat van onze fietspaden, het aantal sociale
verkavelingen, een aangepast parkeerbeleid in Wuustwezel centrum…
PLUS wil kwaliteitsvolle en duurzame resultaten op alle gebieden, met zo weinig mogelijk sociale en
ecologische schade. Wij willen dat vandaag voldoende aan het Wuustwezel van morgen wordt
gedacht, zodat onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van een nog mooiere gemeente.
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Sport in Wuustwezel
Wuustwezel telt veel actieve sporters, al dan niet in clubverband. Daarom moet er veel aandacht
gaan naar de sportinfrastructuur. PLUS wil vanuit een brede en samenhangende visie de ontwikkeling
van de sportvoorzieningen verder stimuleren.

Betere ondersteuning van de huidige zaalsporten!
Het aantal zaalsporters in Wuustwezel zit al enkele jaren in de lift. Gevolg hiervan is dat er een
nijpend tekort is aan zaalruimte.
PLUS vindt dat er rond de bestaande sporthal in Wuustwezel extra zaalruimte moet worden
gecreëerd zodat er a) meer uren vrijkomen in Loenhout en b) de huidige sportclubs in Wuustwezel
kunnen blijven. Ook de turnclub zou van de extra zaal gebruik kunnen maken.
Gooreind kampt eveneens met ontoereikende infrastructuur voor zaalsporten. Ook in deze
deelgemeente moet een aangepaste sporthal worden gebouwd, op maat van de bestaande clubs en
tevens te gebruiken door scholen, buurten, verenigingen enz. Voorts is het wenselijk de atletiekpiste
en omliggende infrastructuur te vernieuwen en te verruimen zodat de atletiekclub verder aan haar
toekomst kan bouwen.

Een modern sportcentrum in Wuustwezel
PLUS dringt aan op een degelijk onderzoek naar de kosten en baten van een volwaardig
indoorsportcentrum met diverse faciliteiten, zoals een zwembad, squashruimte, bowling, fitness,
klimmuur, dansruimte, indoortennis enz.
PLUS is voorstander van een serieus onderzoek naar de haalbaarheid van een modern, energieefficiënt zwembad in Wuustwezel. Al te vaak – en ten onrechte – wordt een dergelijke studie
geblokkeerd door verwijzingen naar de kostprijs van het sterk verouderde zwembad in Kalmthout.
‘Appelen met peren vergelijken’ heet dat. Het zou onze scholen heel wat transportkosten (o.a. naar
Breda nota bene!) kunnen besparen, een einde maken aan het gesubsidieerd zwemmen in Zundert,
Brasschaat en Kalmthout én de gemeente een extra attractie bezorgen.

De behoeften van sportclubs in kaart brengen
Zoals inmiddels is gebeurd voor jeugdverenigingen zou de gemeente ook de wensen en behoeften
van de sportclubs in kaart moeten brengen. Op van een prioriteitenlijst kunnen de verschillende
clubs dan gericht worden ondersteund en kan de gemeente voorkomen dat de sportinfrastructuur
erop achteruitgaat.
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