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Onze prioriteiten...
Betaalbaar wonen
- Tool ontwikkelen om de premieaanvragen te vereenvoudigen
- Bepaalde premies evalueren en aanvullen waar er tekorten zijn
- Premie geven als jongeren het huis verlaten maar toch in Diksmuide blijven wonen
- Huursubsidie nu maar na 4 jaar, kan de gemeente niet subsidiëren na bvb 2 jaar?

Verenigingsleven
- Vrijwilligers tweejaarlijks in de bloemetjes zetten
- Financiële steun jaarlijks indexeren
- Moderniseren van ontmoetingscentra - blijvend aandachtspunt OC in centrum
- Aanpassing financiële steun (verdubbeling/verdrievoudiging) naar het aantal verenigingen waarover de pot 
verdeeld moet worden
- Betere ondersteuning bij het organiseren van manifestaties
- Klapstoel verder uitbouwen

Onderwijs en Kinderopvang
- Onderwijscheques goed, doch wel indexeren
- Voor- en naschoolse opvang: voldoende aanbod en uitbreiden per deelgemeente
- Buitenschoolse opvang zeker vermelden als mooi initiatief
- Blokkot: vaste locatie vinden en nieuw OC in Diksmuide
- Meewerken aan een actief ondersteunend schoolleven (rekeningen, pesten en dergelijke)
 - Vervoer organiseren: o Buitenschoolse kinderopvang
 - Naschoolse vrije tijd

Tewerkstelling en Energie
- Informatie verstrekken over energiezuinige maatregelen, eventueel met externe partners en met betere begeleiding
- Groepsinitiatief om isolerende maatregelen aan te brengen stimuleren
- Lagere inkomens => goedkopere elektriciteit aanbieden
- Mensen laten participeren in zonnepanelen die op de gebouwen van de stad staan
- Stimuleren van het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische wagens
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Mobiliteit
- Openbare basismobiliteit verzorgen wanneer De Lijn en de NMBS hier niet meer kunnen aan voldoen
- Meer aandacht voor:
 - Verder promoten van fietslussen en fietstoerisme
  - Verbeteren van fietsveiligheid in de volledige stad, fietsstraten, fietssuggestiestroken, …
  - Fietspaden langs gewestwegen beter laten onderhouden en laten bij aanleggen

Sociaal Beleid – Armoede
- Dorpsrestaurant – bedeling warme maaltijden
- Sociale tewerkstelling
- Schepen van armoedebestrijding
 - Armoede – verdoken situaties opsporen o LAC
 - Schulden op school
 - Huurachterstal
- Armoedetoets laten opmaken en evalueren
- Armoedeproblemen vroeger proberen te detecteren
- Polykliniek oprichten op de site van IJzerheem
- Ondersteuning van de MUG-Heli

Zorg op maat voor ieder individu
- Ouderenzorg/diensten voor senioren ook naar deelgemeenten uitbreiden liefst in samenwerking met 
plaatselijke verenigingen
- Mantelzorgpremie verhogen en een toelage geven aan kinderen die geplaatst zijn maar die naar huis 
komen. Minimum 4 dagen naar huis komen.

Jeugd
- Skatepark voorzien in de sportsite
- Vakantie-initiatieven voor jeugd niet een hele week maar afzonderlijke activiteiten
- Aanbod voor jeugdontspanningsruimte
- Taxicheques promoten
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