1.1 Cultuur in Erpe-Mere
1.1.1 Programmatie cultuurhuis
De programmatie van het nieuwe cultuurhuis dient in de eerste plaats gericht te zijn op onze
eigen inwoners, in het bijzonderscholen, senioren,.. en met inbreng van onze eigen inwoners
(b.v. toneelverenigingen, kunstenaars,...).
1.1.2 Herbestemming van kerken
STERK! vraagt dringend aandacht om de kerken een andere/tweede bestemming geven door
ze ter beschikking te stellen voor bijvoorbeeld tentoonstellingen, auteurslezingen en
boekvoorstellingen, lokale marktjes…

1.2 Vrije tijd in Erpe-Mere
1.2.1 "Nieuwe" sporten
STERK! wil initiatieven nemen en ondersteunen om burgers "nieuwe" sporten te laten
ontdekken.
1.2.2 Subsidies
STERK! wil enkel subsidies voor sportclubs met een degelijk georganiseerde jeugdwerking.
1.2.3 (Sport)kampen
(Sport)kampen dienen afgestemd te worden op de werkuren van de ouders.
1.2.4 Bibliotheek
STERK! ziet de bib als een ontmoetings- en belevingsplek, en promoot daarom het
afstemmen van de openingsuren op de vrije tijd van de inwoners. We wensen dat een
aantrekkelijke leeshoek voorzien wordt en dat moderne media up-to-date gehouden worden.
1.2.5 Repetitieruimte
STERK! wil een repetitieruimte aanbieden niet alleen voor harmonie en fanfare maar ook
voor elke vereniging met expressieve activiteiten.
1.2.6 Toerisme
1.2.6.1 Fietsenverhuur
Voor het toerisme wil STERK! een stevige samenwerking met omliggende gemeenten en
steden organiseren. En we willen daarbij in samenwerking met de lokale fietsenhandelaars
een initiatief tot fietsenverhuur opzetten, bij voorkeur met de locatie "Steenberg" als centraal
punt. En om bij dit alles ook een natje en een droogje te voorzien, willen we dat dan ook de
cafetaria van Steenberg open zou zijn op vrije dagen en tijdens vakanties.
1.2.6.2 Molendorp
Erpe-Mere is op papier hét molendorp, maar moet dit nu ook dringend worden in de praktijk!
Wij willen de eigenaars van onze acht watermolens ondersteunen om minstens het buitendeel
van hun molens (rad) operationeel te houden/maken. Waar haalbaarkan daarmee ook
bijgedragen worden aan de productie van groene energie. In dit proces willen wij FABLAB
betrekken. In overleg kunnen ook beschermingsinitiatieven genomen worden. Het toeristisch
potentieel dat we hier kunnen benutten is bijzonder groot!

1.2.6.3 Hoevetoerisme en B&B
STERK! roept ook op om hoevetoerisme te stimuleren en oprichting van B&B’s te promoten.
Onze mooie gemeente heeft tal van mooie hoekjes en mogelijkheden te bieden op dit vlak, en
daar moet naar buiten toe veel meer ruchtbaarheid worden aan gegeven.
1.2.7 Ontmoetingsplaatsen
Elk dorp dient zijn eigen ‘ontmoetingsplaats’ te krijgen.
1.2.8 UITpas
STERK! wil de werking van de UITpas aan kansentarief toepassen bij alle mogelijke events
en activiteiten die de gemeente zelf organiseert. Daarnaast dienen verenigingen en
organisaties gestimuleerd te worden om ook met dit tarief te werken.
1.2.9 Losloopzones voor honden
STERK! wil meerdere voldoende grote losloopzones waarin de honden in alle veiligheid vrij
kunnen rondlopen.Deze eenvoudige maatregel houdt een grote meerwaarde in voor de dieren
en hun baasjes.

