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Beweging.net Ingelmunster over het toekomstig gemeentebeleid

Op naar een leefbaar Ingelmunster
Beweging.net vroeg aan mensen van Ingelmunster wat zij zouden doen als ze een dag burgemeester waren.
Er werden zo’n 160 ideeën en verzuchtingen geformuleerd. Beweging.net bundelde die in drie prioriteiten.

Opgeruimd staat netjes
Propere straten, mooie pleintjes, zuivere
bermen ... daar droomt beweging.net
ingelmunster van. “We willen inzetten
op bewustmakings- en opruimacties. Via
het systeem van mooimakers kunnen
vrijwilligers een stuk (eigen) straat proper houden geholpen en een voorbeeld
zijn voor anderen. Ingelmunster kan ook
aansluiten bij de ‘Statiegeld-allinatie’ en
een meldpunt voor sluikstorten oprichten. We pleiten ook voor manden of korven om herfstbladeren te verzamelen, die

dan door de groendienst kunnen worden
opgehaald. Goed onderhouden bloemperken maken de gemeente mooi.”

Voetpaden voor voetgangers
Een veilige gemeente voor fietsers en
voetgangers is heel belangrijk voor beweging.net Ingelmunster. Voet-en fietspaden moeten voldoende breed, goed onderhouden en vrij zijn van obstakels zijn,
zodat kinderwagens en rolwagengebruikers vlot kunnen passeren. Parkeren
hoort niet op een voetpad, en dient gecontroleerd en bestraft.

Ingelmunster
De kern van beweging.net Ingelmunster: Marc Lambrecht (vooraan) en vlnr Lionel
Vandemoortele, Veerle Debel, Els Leysen, Veerle Declerq en Johan Vanlerberghe

Mobiliteit en veiligheid
De herinrichting van de markt en omgeving, de vernieuwing van de stationsbuurt en de nieuwe centrumbrug zal voor
Ingelmunster, qua mobiliteit, een grote
verbetering zijn. Goed onderhouden
wegen zijn van belang. We vragen ook
een goed onderhoud van de trage- en wandelwegen, met eventueel een centraal
meldpunt waarin problemen kunnen
worden gemeld.
Om de veiligheid, vooral ‘s avonds, te verzekeren moet er meer verlichting zijn
langs landelijke wegen. Beweging.net
Ingelmunster wil laten onderzoeken of
slimme verlichting op bepaalde plaatsen
zoals het sportstadium, de Beukendreef of
aan het kerkhof mogelijk is (verlichting
die aangaat op het ogenblik dat iemand
voorbij komt en nadien weer uitgaat).
Een ander idee is om een ‘schoolstraat’ te
voorzien in de Schoolstraat. Een ‘schoolstraat’ is het afsluiten van de straat voor
het gemotoriseerd verkeer bij het begin en
einde van de school. Dit zal kinderen en
ouders stimuleren om te voet of met de
fiets naar school te komen.

Wie zijn buurt mooi maakt, verdient
steun van de gemeente.

Voetpaden moeten voldoende breed zijn,
goed onderhouden en zonder obstakels

Beweging.net Ingelmunster pleit voor
een goede mobiliteit, een betere verkeersveiligheid en voldoende verlichting.

Beweging.net Ledegem ...

Een veilige schoolomgeving
De drie prioritaire thema’s waar beweging.net Ledegem de komende legislatuur wil op inzetten zijn:
oprichting van het systeem ‘Mooimakers’ in de gemeente, belangrijke zaken aanpakken voor een verkeersveilige gemeente met extra aandacht rond de schoolomgevingen.

Propere gemeente

Verkeersveilige gemeente

Beweging.net Ledegem hecht veel belang
aan een propere buurt. We pleiten voor de
oprichting van een systeem van ‘mooimakers’ in de gemeente, waarbij vrijwilligers
die een stuk (eigen) straat proper houden,
geholpen en beloond worden door het
gemeentebestuur.
Wie andere burgers afval ziet opruimen,
is zelf minder geneigd iets op de grond te
gooien. Sociale druk werkt ontradend en
is een remedie tegen sluikstorten.

Beweging.net Ledegem is van mening dat
de snelheid van de auto’s en verkeersveiligheid in de gemeente te wensen overlaat. We vragen volgende zaken aan te
pakken voor een veilige gemeente:
meer dynamische borden die de snelheid
aangeven; gebruiksvriendelijke voetpaden die ook toegankelijk zijn voor de rolstoelgebruikers; alle voetpaden onderhouden en hierop toezicht houden bij
nutswerkzaamheden; vrachtverkeer
weren uit de gemeente met meer controle;

Ledegem
De kern van beweging.net Ledegem: Guido Driessens, Raf Selschotter, Marc Wylin,
Gerda Dewulf, Filip Dussessoye, Marijke Galle, Joris Baert, Livin Vandoorne, Bert
Selschotter en Geert Wylin. Ontbreekt op de foto: Bart Ryde

gevaarlijke straten aanpassen met prioriteit voor de Menenstraat, de verbinding
van de dorpskern met de Dadizelehoek;
opwaarderen van de bestaande trage
wegen en creëren van nieuwe trage wegen
langs de Heulebeek; fietspaden onderhouden ( ook bij sneeuw) en rekening houden
met waterafvoer naar de aanpalende
gracht.

Het sluikstorten vormt een grote uitdaging.

Kindvriendelijke schoolomgeving
Bij het begin en het einde van de school is
het rond de school vaak een chaos van
kinderen, fietsen, ouders en auto’s.
Hierdoor is de schoolomgeving vaak
onoverzichtelijk en onveilig.
Beweging.net Ledegem ijvert voor een
veilige schoolomgeving waarbij de zone
30 wordt aangeduid met dynamische verkeersborden. We willen veilige, duidelijke en goed verlichte oversteekvoorzieningen, waar mogelijk met verkeersdrempels, zowel bij de schoolingang als op de
schoolroutes.
Er is nood aan voldoende parkeergelegenheid voor fietsen en auto’s. Foutief geparkeerde auto’s zijn niet wenselijk bij de
schoolomgeving.

Beweging.net in actie

Beweging.net pleit voor een verkeersveilige gemeente.

De periode bij het begin en einde van de
lessen, zorgt vaak voor een onveilige
verkeersituatie.

