Vichtse Dorpsraad vzw

Beste Vichtenaar
Hopelĳk kreeg je onze nieuwjaarskaart in jouw bus.
Bĳ deze: “Een heel gelukkig en gezond 2021!”
Wat vind je van het beleid van ons gemeentebestuur? Ten geleide
Eind november 2017 organiseerden we met de Vichtse dorpsraad een enquête. Alle verenigingen van Vichte konden antwoorden op vragen en voorstellen doen i.v.m. ruimtelijke ordening, verkeersveiligheid en onze gemeenschappelijke gebouwen. We schreven toen, na de verwerking van
de gegevens, een memorandum. Een tekst met de voornaamste punten en aanbevelingen.
De tekst werd aan het gemeentebestuur bezorgd. Niet alles werd gerealiseerd maar dat kan ook
niet. “Koken kost geld” en we zijn er ons van bewust dat sommige zaken niet onmiddellijk kunnen
worden uitgevoerd.

Waar staan we nu, drie jaar na ons memorandum?
Positief zijn de inspanningen die gebeurden op het vlak van verkeersveiligheid (voorrangszones
voor fietsers en mogelijke herinrichting Beukenhofstraat), uitbreiding ecologisch park Beukenhof.
Het prachtige zwembad Aquandé en de nieuwe behuizing voor onze brandweer – mooie projecten,
samen met Deerlijk! Pijnpunten zijn dan weer de stilstand in het verdere (structurele) onderhoud van
de Stringe, de kinderopvang te Vichte en de Oude Kerk + de ruimtelijke ordening, waar het bestuur
maar weinig vat op lijkt te hebben.

Na drie jaar willen we opnieuw een bevraging houden. Deze keer niet (alleen)
voor de verenigingen, maar eentje waar iedere burger kan op antwoorden.

Je vindt deze op www.vichte.be

Wat wil het gemeentebestuur en hoe zit het met het geld?
Vooreerst willen we duidelijkheid scheppen over waar het gemeentebestuur naartoe wil. Je kon in
het januari-nummer van AKTIV al lezen over het project “Anzegem morgen, een jaar later”. Hierin
worden de vijf grote projecten beschreven waarin Anzegem investeert en dit verder wil doen: het
zwembad, de gemeenteschool in Ingooigem, administratief centrum Escolys (veruit het duurste project, het gemeentebestuur wil zoveel mogelijk gemeentediensten centraliseren), heropbouw Sint-Jans-Kerk en concessie Sint-Arnolduspark.
Uiteraard zorgen nog andere zaken voor extra kosten: personeelskosten, kosten politie (bv. nieuw
politiekantoor in Waregem voor zone Mira waar Anzegem in meebetaalt), brandweerzone Fluvia,
IMOG, onderhoud wegen en gebouwen…

- Hoe wordt dit betaald?
- Een gemeente heft belastingen (personenbelasting en onroerende voorheffing). Deze inkomsten zijn de laatste jaren naar verluidt
gedaald (half miljoen euro minder tussen 2016 tot 2021).
- Gemeente krijgt subsidies van hogere overheden
(of kan deze aanvragen).
- Kan leningen aangaan.
- Haalt gelden uit exploitatie (inkomgeld zwembad, verhuur
gebouwen, …).
- Kan gronden en gebouwen verkopen.

ANZEGEM IN CĲFERS - Bron: Meerjarenplan 2020-2025 Anzegem
WERKING 2020
Lopende inkomsten (€ 22,9 miljoen)

Lopende uitgaven (€ 19 miljoen)

• Aanvullende personenbelasting (€ 5,6M)
• Onroerende voorheffing (€ 5M)
• Nieuwe gezins- bedrijvenbelasting (€ 961K)
• Verhuur van gebouwen
• Geld van de overheden (federaal, gewest,
provincie) (€ 7,2M)

• Lonen en pensioenen van gemeentepersoneel
(€ 9,7M)
• Energiekosten (€ 228K)
• Individuele hulp door OCMW (€ 579K)
• Subsidies voor politie (€ 1,2M), brandweer
(€ 385K), IMOG (€ 638K),...
• Toelagen verenigingen (€ 977K)

INVESTERINGEN 2020 - 2025
Investeringsinkomsten (€ 10,6 miljoen)
• Subsidie zwembad Aquandé (€ 568K)
• Verkoop kerken (€ 500K)
• Verkoop Biehotex (€ 1M)
• Verkoop de Linde (€ 300K)
• Verkoop Ommersheimplein (€ 300K)
• Subsidie fietsroutenetwerk Escolys (€ 241K)
• Verkoop school Vichte (€ 1,8M)
• Verkoop sociaal huis (€ 500K)

M = miljoen - K : duizend

Investeringsuitgaven (€ 40 miljoen)
• Aankoop & verbouwing Escolys (€ 12,5M)
• Renovatie Sint-Janskerk (€ 3,59M)
• School Ingooigem (€ 1,7M)
• Zwembad Aquandé (€ 3,2M)
• Aankoop Sint-Arnolduspark (€ 880K)
• Fietsroutenetwerk naar Escolys (€ 800K)
• Onderhoud van de wegen (€ 660K)
• Fiets- en voetpaden (€ 1,5M)
• Assistentie/bejaarden/doorgangswoningen
(€ 1,28M)
• Herstel Oude Kerk Vichte (€ 337K)

De gemeente Anzegem budgetteert de komende jaren de verkoop van in totaal 8,75 miljoen euro
aan gebouwen, waaronder:
- Gemeenteschool Vichte: € 1,83 miljoen (in 2023)
- Ommersheimplein: € 300.000 (in 2023)
- Woningen Beukenhofstraat 41 en 45: € 370.000
- Sociaal huis: € 500.000
Wij maken ons zorgen over wat zal gebeuren met het Ommersheimplein na verkoop. Dit hart van
onze gemeente met de toneelzaal de Stringe, feestzaal, kinderopvang, school, repetitielokaal
Vichtse muziekvereniging, bibliotheek, ... moet een openbare functie blijven vervullen!
Graag hierover inspraak!

EXTRA GEZINS- EN BEDRĲFSBELASTING
Zoals jullie misschien al weten heeft het Anzegems bestuur een nieuwe (jaarlijkse) belasting ingevoerd
om alle uitgaven en investeringen te bekostigen:
• € 150 per gezin
• € 100 per alleenstaande
• € 75 per alleenstaande met kinderlast
• € 100 per ondernemingsnummer
➡ mensen met enkel een leefloon betalen geen belasting
Dit zal het gemeentebestuur een kleine miljoen euro per jaar opbrengen.
Wij vragen ons af of het financieel tekort niet op een andere manier had kunnen worden bekostigd?
Bv. door: zuiniger om te springen met de middelen, goede subsidiedossiers op te stellen,
investeringen te spreiden in de tijd of de belastingen (tijdelijk) wat te verhogen zodat
“de zwaarste lasten door de sterkste schouders worden gedragen”.

Wat vind je van het beleid van ons gemeentebestuur?
Onze enquête loopt TOT ZONDAG 7 FEBRUARI 2021 en kan alleen
(anoniem) worden ingevuld op onze website www.vichte.be.
Begin maart 2021 zetten we de verwerking op onze site en
bezorgen ze ook aan het gemeentebestuur.
De vragenlijst staat op het internet. Je vindt ze ook op de achterkant van deze bladzijde.
Wie wil kan het papieren exemplaar invullen en meegeven met iemand die ze op onze site
wil plaatsen (buur of familielid, ev. een bestuurslid). Dank je wel, en veel invulgenot!

 MEEDOEN aan de enquête van de dorpsraad!

Wat vind je van het beleid van ons gemeentebestuur?
in te vullen op WWW.VICHTE.BE

➡ Wat is je leeftijd?

…

jaar

Vul de vragen aan met een score:
1  helemaal niet akkoord 2  kan beter 3  voldoende 4  goed 5  volledig akkoord
Als je geen mening hebt over een vraag, ben je niet verplicht deze in te vullen.
1. Het gemeentebestuur zorgt goed voor onze openbare gebouwen (de Stringe, muziekschool, kinderopvang,
Oude Kerk, sporthal, jeugdlokalen, zwembad, …).
1
2
Commentaar:

3

4 

5

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Het bestuur onderhoudt onze straten en de openbare ruimtes (pleinen, parken, speelpleintjes) uitstekend.
1
2
Commentaar:

3

4 

5

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. De ruimtelijke ordening van ons dorp is OK (wijken, groene ruimte, appartementen, …).
1
2
Commentaar:

3

4 

5

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Er is hier een goed afvalbeleid. De containerparken voldoen ruimschoots en de ophalingen
gebeuren zonder problemen.
1
2
Commentaar:

3

4 

5

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Het bestuur zet zich uitstekend in voor een goed klimaat- en energiebeleid (led-verlichting, isolatie
van gebouwen, …)
1
2
Commentaar:

3

4 

5

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Onze verenigingen worden hier goed ondersteund. Ook het culturele en sportieve leven bloeit. Het bestuur
spant zich daarvoor in (aanbod, diversiteit, subsidies…). Graag oordeel van voor de Corona-crisis!
1
2
Commentaar:

3

4 

5

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Het bestuur doet veel inspanningen voor de verkeersveiligheid in onze gemeente (zone 30, signalisatie,
preventie, fietsstraten…).
1
2
Commentaar:

3

4 

5

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Ontspanning: voor iedereen zijn hier heel veel kansen en mogelijkheden (kinderopvang, speeltuintjes, bewegingsruimte, park, wandelwegen, sportinfrastructuur, bibliotheek, zwembad, …).
1
2
Commentaar:

3

4 

5

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Middenstand, bedrijven en ondernemerschap worden hier goed ondersteund (Anzegembon, voordelen
voor ondernemers en zelfstandigen, “winkel-hier”-acties, …).
1
2
Commentaar:

3

4 

5

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Het gemeentebestuur besteedt ons geld op een oordeelkundige manier (begroting, inkomsten, uitgaven).
1
2
Commentaar:

3

4 

5

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

➡ Heb je nog algemene opmerkingen of een toevoeging over het beleid?

..........................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Deze papieren versie kan je invullen en overhandigen aan iemand die het op onze site www.vichte.be wil
plaatsen (een buur, een familielid, ev. een bestuurslid). Tijd tot zondag 7 februari 2021. Alvast bedankt!
v.u. Vichtse Dorpsraad vzw • www.vichte.be • vichtsedorpsraad@gmail.com - layout & druk: iDdruk www.iddruk.be

