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Beweging.net in actie

Aangename, zorgzame buurten
Beweging.net Wevelgem  formuleerde samen met de partnerorganisaties drie prioriteiten voor het toekom-
stig gemeentebeleid: veilig en leefbaar verkeer, uitbouw van digitale dienstverlening en aanspreekpunt in de 
gemeente en aandacht voor de buurt waar het aangenaam vertoeven is.

Beweging.net Wevelgem

Beweging.net Nico Vanwynsberge, Gerarda Vermander, Hendrik Libeer, Jeannine 
Windels, Gilbert Coolsaet (voorzitter). Vlnr Zittend: Rita Clarissimo, Martin Deré. Niet 
op de foto: Paula Seels, Roland Vansteenkiste (secretaris)

De gemeente moet een stevige dienst-
verlening uitwerken voor de inwoners 
(digitaal, maar ook via rechtstreeks per-
soonlijk contact).

Met kleine ingrepen kan de gemeente 
kansen bieden aan mensen om elkaar te 
ontmoeten.

Wevelgem

Veilig en leefbaar verkeer
Ingrijpen in het verkeer blijft zoeken naar 
een evenwicht tussen de verschillende 
manieren om zich te verplaatsen. De 
beschikbare ruimte is te klein en het ver-
keer te druk om iedere weggebruiker een 
optimale oplossing te bieden. Het STOP 
principe legt een rangorde aan van wen-
selijke manieren om zich te verplaatsen: 
Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, 
Privé vervoer. Beweging.net Wevelgem 
wil dat iedere realisatie getoetst wordt 
aan dit STOP principe. 
Goede voetpaden, waar ook minder 
mobielen zich vlot kunnen verplaatsen, 
zijn belangrijk voor een leefbare buurt. 

Een fietsstraat kan een goede oplossing 
bieden. Het te kleine aanbod aan open-
baar vervoer moet verder gepromoot en 
uitgebreid worden. Er moet dus verder 
geïnvesteerd worden in de zwakke wegge-
bruikers.  

Bestuur en diensten dicht bij 
de mensen
De gemeente moet een stevige digitale 
dienstverlening uitwerken voor de inwo-
ners. Maar even belangrijk blijft een goed 
aanspreekpunt in iedere deelgemeente 
waar mensen terecht kunnen met hun 
vragen. Ook wie niet goed kan werken 
met computer of smartphone heeft recht 

op een goede dienstverlening. Daarnaast 
moeten diensten zoals een bibliotheek, in 
iedere deelgemeente aanwezig zijn. 
Beweging.net Wevelgem juicht de uitbrei-
ding van de vakantiewerkingen naar de 
deelgemeenten toe. Een goed aanbod aan 
kinderopvang en vakantiewerkingen 
moet een blijvend aandachtspunt zijn.
Inspanningen van de gemeente om ver-
enigingen een voldoende en aangepast 
aanbod aan lokalen te bieden worden 
gewaardeerd en beweging.net is blij met 
de inspanningen die de gemeente nu 
levert, en hoopt dat ook in de toekomst dit 
beleid verdergaat.

Aandacht voor een aangena-
me buurt
Onze wereld begint in onze buurt. Met 
kleine ingrepen (een speeltuintje, speel-
straat, zitbank, groen) kan de gemeente 
kansen bieden aan mensen om elkaar te 
ontmoeten. Een buurt waar de mensen 
elkaar kennen is een stap in de richting 
van een aangename en zorgzame buurt. 
De inspanningen die de dienstencentra 
leveren om iedereen te stimuleren zorg-
zaam met elkaar om te gaan wil bewe-
ging.net extra steunen. Blijvende aan-
dacht, begeleiding en ondersteuning van 
de meest kwetsbaren in onze gemeente in 
samenwerking met het OCMW is een blij-
vende prioriteit.

Extra inzet op de zilveren generatie
Beweging.net Deerlijk

De kern van beweging.net Deerlijk. Vooraan zittend: Tom De Roo, Alain Vanovertveldt 
(voorzitter) en Vincent Vercruysse. Rechtstaand: Ingrid Deroubaix, Martine Denijs, 
Kaat Olivier, Fabienne Balcaen, Ann Accou en Marc Coppens 

Iedereen mee!
Elke Deerlijkenaar, ongeacht sociale ach-
tergrond, huidskleur, leeftijd, …  moet de 
mogelijkheden krijgen om zich binnen 
zijn specifieke levensomstandigheden te 
ontplooien. 
Blijvende aandacht voor verdoken armoe-
de en eenzaamheid en het detecteren van 
hulpbehoeften is prioritair voor Deerlijk. 
Iedereen moet een klare kijk kunnen krij-
gen op zijn of haar sociale rechten en pleit 
beweging.net Deerlijk voor een centrale 
sociale eerstelijnsbijstand. De inkanteling 
van het OCMW kan een impuls zijn voor 

een sterker sociaal beleid.
De rijkdom van verschillende verenigin-
gen binnen onze gemeente willen we blij-
ven stimuleren, ondersteunen en verster-
ken. Ze spelen een cruciale rol bij het ver-
sterken van het sociaal weefsel, in het mee 
realiseren van zorgzame buurten.

Verkeersveilig Deerlijk
Beweging.net Deerlijk wil verder werk 
maken van maatregelen die de verkeers-
veiligheid verbeteren.  
Koning auto blijft aanwezig en dit leidt tot 
meer drukte en verkeershinder.  Dit zorgt 
voor een toename van een verkeersonvei-

lig gevoel. Ook kleinschalige maatregelen 
kunnen de verkeersveiligheid verbeteren. 
Goed aangelegde, onderhouden en comfor-
tabele fietspaden kunnen mensen stimule-
ren om meer te fietsen.  Niet overal zijn 
fietspaden mogelijk, maar fietssuggestie-
stroken kunnen de aanwezigheid van 
zwakke weggebruikers beter aanduiden. 
Daarnaast moet verkeersveiligheid aan 
scholen blijvend onder de aandacht 
gebracht worden. Beweging.net Deerlijk 
ijvert voor een snelheidsbeleid met aanpak 
van de infrastructuur om de weggebruiker 
maximaal te begeleiden in zijn gedrag.  

Ouderen
Het aantal ouderen stijgt, en daarom wil 
beweging.net Inzetten op de zilveren gene-
ratie. De gemeente moet werken aan een 
duidelijk laagdrempelig aanspreekpunt. 
Een ombudsman of -vrouw die een brug 
slaat tussen beleid en belanghebbenden en 
omgekeerd. Alles draait rond inspraak, 
participatie en informatie. Deze doelgroep 
moet beter geïnformeerd worden over de 
beschikbare mogelijkheden, de nodige 
ondersteuningen en tegemoetkomingen. 
Wonen in een vertrouwde leefomgeving 
met de nodige thuis- en mantelzorg is 
essentieel. Het moet in onze gemeente 
voor de zilveren generatie goed zijn om te 
wonen, te winkelen, te wandelen. Kortom, 
om actief ouder te worden. 

Iedereen moet de mogelijkheid krijgen 
om zich te ontplooien en zijn mening te 
geven.

Beweging.net Deerlijk wil werk maken 
van maatregelen die de verkeersveilig-
heid verbeteren.  

Het moet in onze gemeente voor de zil-
veren generatie goed zijn om actief 
ouder te worden.

Er moet verder geïnvesteerd worden in 
een veilig verkeersbeleid, ten behoeve 
van de zwakke weggebruiker

Deerlijk


