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Ardooie-Koolskamp:

Iedereen telt mee
Betaalbaar en kwaliteitsvol
wonen
Beweging.net ijvert voor meer betaalbare en
kwaliteitsvolle woningen. Er ligt nog bouwrijpe grond, maar er wordt niet gebouwd. Om
het aantal sociale huurwoningen aan te dikken, pleit beweging.net voor meer samenwerking vanuit de gemeente met een sociale
huisvestingsmaatschappij en met het regionaal sociaal verhuurkantoor. Om de energiefactuur naar beneden te halen, is het goed dat
de gemeenten stimuli aanreikt zoals bv.
groepsaankoop van zonnepanelen.

De kernen van Ardooie en Koolskamp: (vooraan) Hilde Stevens, v.l.n.r. Maurits Claus, Petra Depypere, Christine Holvoet, Hendrik Desoete
(met hoed), Eric Neirynck, Koen Claus, Erna Mortier (inzetfoto), Maria Vanbruwaene, Johan Coghe, Christa Willaert en Marleen Vandewalle

Een veilige mobiliteit

Een gezonde gemeente

Beweging.net vraagt veel meer aandacht
voor de zwakke weggebruiker. De toegankelijkheid van sommige voet- en fietspaden
laat echt te wensen over. Bepaalde punten
zijn helemaal niet kinderwagen- of rolstoelvriendelijk. Beweging.net vraagt meer controle op het zwaar vervoer en op de snelheid
doortocht Koolskamp. Er zijn te weinig busritten op zondag langs de Lijn Roeselare-Tielt
en er is nood aan een Minder Mobielen
Centrale (MMC).

Beweging.net ijvert voor buurt en wijken
waar iedereen meetelt. Sommige speelpleintjes zijn niet aangepast aan de noden van kleuters, lagere school kinderen of oudere tieners.

Hooglede:

Inzetten op zorg, wonen en mobiliteit

Moorslede: de strijd tegen armoede, betere
mobiliteit en steun aan het verenigingsleven
Aandacht voor armoedeproblematiek
We pleiten ervoor dat de schepen van
armoedebestrijding zeker blijft om de
armoedeproblematiek prioritair op de agenda te plaatsen. Armoede komt terug in de
diverse levensdomeinen. O.a. zijn de
gemeentebelastingen (o.a. huisvuilzakken)
betaalbaar voor iedereen van de bevolking?
Wat kunnen wij betekenen rond de bouw
van sociale woningen?

Toegankelijk openbaar vervoer
Beweging.net Hooglede. Zittend: Rik Vulsteke, Leen Vandewalle, Arne Debrabandere,
Stien Gevaert en Mieke Vannieuwenhuyse. Rechtstaand: Frederik Demeyere, Eddy
Debruyne, Chris Provoost, Luc Ramboer en Bart Gevaert.

Moderne en wijkgerichte zorg
Als BN ijveren we voor zorg op maat: iedereen telt mee, jong en oud, sterk en zwak. Wij
geloven in een sterke buurtwerking waar
brugfiguren de band tussen buurtbewoners
kunnen versterken in samenwerking met
het gemeentebestuur. Wijkactiviteiten
doen wonderen als remedie tegen sociaal
isolement en vereenzaming. We waarschuwen ook voor de snelle vergrijzing van onze
dorpsbewoners. Hoog tijd om na te denken
over de voorzieningen en de manier waarop
‘zorg aan huis’ en ‘levenslang wonen’ bevorderd kunnen worden.

Kwalitatief en betaalbaar wonen
Een eigen stekje kopen wordt steeds duurder en moeilijker voor jonge gezinnen of
alleenstaanden. Naast de prijs van de
woning zijn elementen als de nabijheid
van winkels, kinderopvang, groenvoor-

Inzetten op moderne en wijkgericht zorg.

De opvang van kinderen buiten de schooluren
vormt een hele uitdaging voor de toekomst.
We pleiten voor een actie tegen het zwerfvuil.
De jeugdverenigingen doen fantastisch werk
in de steun aan kinderen en jongeren in hun
groei, veel helpende vrijwilligershanden
bestrijden de armoede, maar is er nood aan
meer vergaderruimte voor socio-culturele
verenigingen (zowel in Ardooie als
Koolskamp). Waar het niet nodig is, hoeven er
geen lichten te branden, maar er is natuurlijk
ook het veiligheidsaspect (sportvelden, lang
parkerende
vrachtwagens
in
de
Diksmuidseboterweg).

Het openbaar vervoer, meer bepaald de
‘belbus’, moet toegankelijker worden voor
iedereen, in het bijzonder voor de bewo-

ners van de deelgemeente Slyps-Kapelle.
Er moet tevens gezorgd worden voor een
minimum aantal vaste opstapplaatsen
voor de belbus en men moet hierover de
nodige informatie verstrekken aan de
bevolking (o.a. via het gemeentelijk infoblad, website,…).

Ondersteuning verenigingsleven
De plaatselijke verenigingen moeten voldoende ondersteuning krijgen. We pleiten voor voldoende vergaderruimten en
opslagruimten voor het materiaal van de
diverse verenigingen. Er is nood aan
accommodatie om buitensporten te organiseren, voor zowel voor jong als oud.

zieningen, … bepalend. Als BN vragen we
blijvende aandacht voor deze randfactoren. Ook de energiefactuur is bepalend in
de kostprijs van je eigen thuis. Als BN kiezen we voor een uitgebreide renovatiepremie om jonge starters te stimuleren oude
woningen te hernieuwen.

Alternatieve en veilige mobiliteit
Verkeersveiligheid belangt iedereen aan.
Wij zijn voorstander om de Kortemarkstraat
van een veilig gescheiden fietspad te voorzien. We kiezen voor een uitgebouwd netwerk van verbindingen tussen de woonkernen. Voor voetgangers via een update van
het trage-wegennetwerk, voor fietsers via
een systeem van fietsvriendelijke straten.
Ook openbaar vervoer moet hier zo veel als
mogelijk ingeschakeld worden. Als BN kiezen we voor groene mobiliteit: een netwerk
aan laadpalen voor elektrische fietsen is een
goede investering.

Ook de woonomgeving is van tel.

De strijd tegen armoede blijft een prioriteit voor beweging.net
Moorslede

Beweging.net pleit voor een beter en toegankelijker openbaar vervoer

BN Moorslede-Dadizele. V.l.n.r.: Francine Vanhoutte, Rita Leenknecht, Marie-Christine
Verfaillie, Eddy Deltomme, Kathleen Vanhoutte en Willy Verschoore. Verontschuldigd
bij nemen foto: Carla Verkindere, Jaklien Ouvrein, Els Delzeyne en Eric Verschoore

