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Goed leven voor iedereen
Beweging.net zet zich in voor een leefbare gemeente voor iedereen. Ze pleiten voor een kwaliteitsvol 
leven. Men wil zich extra focussen op de zwakke weggebruikers in het verkeer en herstel van de 
adviesraden in de gemeente.

Beweging.net Izegem

Een delegatie van de kern van bewegingspunt Izegem en Kachtem. V.l.n.r.: Patrick 
Lefevre, Filip lapeire, Herman Samoy, Gino Tytgat, Valère Roose, Christine Verstraete, 
Marleen Verstraete, Donald Horré, Luc Buyse, Gerda Mylle, Eveline Christiaens.

Familie Eveline Christiaens op het speelplein 
aan de Leest 

Het fietspad in de Hogestraat is dringend aan 
herstelling toe.

Familie Dimitri Verschoore aan project De 
Mandel in de Princessestraat 

Izegem

Zorg van de wieg tot het graf
Met beweging.net Izegem-Kachtem wil-
len we zorgen voor een kwaliteitsvol 
leven van de wieg tot het graf. Degelijke 
kinderopvang, goed onderwijs, onder-
steuning van jeugdbewegingen waar kin-
deren zich thuis voelen en vriendjes 
maken, ondersteuning van het vereni-
gingsleven, een goede opvang voor zieken 
en ouderen, ondersteuning voor wie het 
moeilijk heeft (armoedebeleid) en onder-
steuning van initiatieven in de palliatie-
ve zorg.

Mobiliteit en veiligheid van de 
zwakke weggebruiker
Beweging.net Izegem-Kachtem ijvert voor 
een goede mobiliteit voor de zwakke wegge-
bruiker: degelijke en onderhouden voetpa-
den, een optimaal gebruik van kerk- en 
buurtwegels, nieuwe fietspaden 
(Kachtemsestraat, Sasbrug), onderhoud van 
de fietspaden (Hogestraat, Kachtemsestraat, 
…),  goed verlichte oversteekplaatsen, veilige 
doorgangen op wijken en bovenlokale fiets-
routes (richting Lendelede en Reperstraat, 
Meulebekestraat).

Een gedragen beslis-
sing is een betere 
beslissing!
Ondanks dat het verenigingsle-
ven in onze stad bloeit, kan het 
nog steeds steun gebruiken. 
Adviesraden zijn een bron van 
ideeën voor het beleid. Beweging.
net Izegem-Kachtem ijvert voor 
het herstel van de volledige 
inspraakbevoegdheid van de 
adviesraden. Mensen betrekken 
bij wat concreet in de stad en 
vooral in hun buurt gebeurt, 
maakt hen betrokken en minder 
vervreemd van de politiek. We 
willen samenwerking tussen ver-
enigingen stimuleren, want men-
sen samenbrengen haalt hen uit 
hun eenzaamheid en isolement. 

Betaalbaar wonen
Beweging.net Izegem-Kachtem 
wil vooral met inbreidingspro-
jecten gezinnen stimuleren om 
een eigen woning te verwerven. 
Voor wie dit niet lukt, moeten 
voldoende betaalbare huurwo-
ningen zowel op de privémarkt 
als in de sociale huisvesting 
beschikbaar zijn.

Altijd vooruit kijken
De prioritaire thema’s voor de komende legislatuur vanuit beweging.net-Lichtervelde zijn: welzijn, kwali-
tatieve en leefbare woonruimte en veilig verkeer. Deze drie kernthema’s kwamen uit de bus na een schrif-
telijke en online bevraging, die op een respons van maar liefst 470 inwoners kon rekenen. 

Beweging.net Lichtervelde

De kern van beweging.net Lichtervelde, met Hans Delameillieure, Simonne Desplenter, Jozef 
Vancauwenberghe, Gaëlle Beeusaert, afscheidnemend kernlid Liesbet De Baets, nieuwe voorzitter 
Erwin Vanbelle, voorzitter Jurgen Deparcq, secretaris Johan Decleir, Marleen Declercq, Caroline 
Missine, burgemeester Ria Pattyn, Wim Deweerdt en Guy Beeusaert. Ontbreken op de foto Ghislain 
Dhaeninck (verontschuldigd), nieuwe duo-voorzitter Katrien Vandaele (verontschuldigd) en afdelings-
begeleider Dominique Coopman (fotograaf)

Het Lichterveldse woonzorgcentrum 
heeft een centrale rol in de gemeente

Beweging.net Lichtervelde ijvert voor 
kwalitatieve en leefbare woonruimte.

Er moeten duidelijke fietsalternatieven 
en trage wandelpaden komen.

Welzijn
Het Woonzorgcentrum is heel belangrijk 
voor de inwoners van Lichtervelde. 
Hierbij vragen ze het actief bewaken van 
een haalbare ligdagprijs, en dat in combi-
natie met de uitbreiding en verdere ont-
wikkeling van faciliteiten met een ambu-

lante dag- en nachtopvang. Eenzaamheid 
bij ouderen is een aandachtspunt. 

Kwalitatieve en leefbare 
woonruimte
Bij het thema kwalitatieve en leefbare 
Woonruimte wil men verder acties zien 

omtrent de waterproblematiek in onze 
gemeente: de verdere verharding van de 
oppervlakte moet een halt worden toege-
roepen, onder andere door minder appar-
tementen en meer groene ruimte in de 
kern van de gemeente. De waterdoorstro-
ming in de grachten moet verzekerd wor-

den door gerichte acties 
tegen zwerfvuil. 

Veilig verkeer
Inzake veilig verkeer 
zien we het grote belang 
van goed onderhouden 
fiets –en voetpaden, met 
bijzondere aandacht  
voor minder mobiele 
mensen.  Er is ook de 
vraag naar duidelijke 
fietsalternatieven en 
trage wandelpaden. Tot 
slot wensen de respon-
denten verdere maatrege-
len over het parkeer –en 
mobiliteitsbeleid rond de 
stationsomgeving. 

Lichtervelde


