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Beweging.net Kortrijk legt prioriteiten voor toekomstig gemeentebeleid vast

Een stad zonder ongevallen
Beweging.net Kortrijk gaat voor een leefbare stad met een goede mix
van bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid. Daarnaast is er in
Kortrijk een grote nood aan sociale, betaalbare huisvesting.

Wijkzorgcentra, een centrale
plaats voor brede zorgtoegang en ontmoeting
Stel je eens voor: één plaats voor een breed
aanbod van zorg, ongeacht je leeftijd, je vragen, je problemen, je specifieke zorgnood.
Een plaats waar je ook mensen kunt ontmoeten. Eén toegankelijk centrum voor
algemene zorgondersteuning, zoals huisarts, pedicure, consultaties van Kind &
Gezin, aanvraag voor ondersteuning van
VAPH, hulp bij de vele brieven die je ontvangt, ... waar je casemanager je ondersteunt en mee zoekt naar meer gespecialiseerde hulp en zorg als dat nodig is. En dat
allemaal in jouw wijk!

Huisvesting met sociale inslag
Vanuit beweging.net Kortrijk voelen we dat
er meer nood is aan sociale, betaalbare huisvesting. Als tussenoplossing kan er gewerkt
worden met premiestelsels die betaalbaarheid in de hand werken, maar uiteindelijk
moet het aantal sociale koop- en huurwoningen omhoog. Tijd dat de toekomstige
burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden in Kortrijk met een plan komen
dat de sociale huisvestingsmaatschappij
motiveert om nieuwe, betaalbare woningen

te bouwen voor Kortrijkse gezinnen. Dat is
nodig, want de wachttijd en het aantal
wachtenden is de laatste jaren enkel
gegroeid. Momenteel is de situatie zo dramatisch dat er -ook voor wie op de prioriteitslijst staat- geen garantie is om ooit
geholpen te worden. Ook op de private
markt is er werk aan de winkel om de
betaalbaarheid te verhogen: de werking van
het Sociaal Verhuurkantoor De Poort in
Kortrijk moet door het stadsbestuur maximaal ondersteund worden om huurprijzen
niet verder de pan uit te laten swingen. Het
kan niet dat jonge mensen volledig van hun
ouders afhankelijk zijn om een woning te
verwerven. Huisvesting is voor beweging.
net Kortrijk niet enkel een verhaal van
muren bouwen, maar ook van muren slopen: muren tussen buren welteverstaan!
Ieder huis in Kortrijk moet een echte thuis
worden in een buurt waar mensen zich
goed voelen. Beweging.net Kortrijk wil in
iedere buurt of wijk een ontmoetingsplaats
met zitbanken, voldoende groen en rust,
met oog voor toegankelijkheid en nabijheid
voor minder mobiele inwoners.

Mobiliteit
Beweging.net Kortrijk onderschrijft het

De sociale woningen van de Nieuwe Lente: ieder huis in Kortrijk moet een echte thuis
worden in een buurt waar mensen zich goed voelen.

belang van verkeersluwe en leefbare stadsen dorpskernen. Deze kunnen pas gerealiseerd worden als er ook een vlotte doorstroming voor gemotoriseerd vervoer en afzonderlijke rijpaden voor openbaar vervoer
zijn. Voor Beweging.net Kortrijk is het
scheiden van verkeersstromen en bewegingen noodzakelijk met het oog op verkeersveiligheid. De ongevallencijfers zijn hardnekkig: het aantal ongevallen op Kortrijks
grondgebied schommelt continu op zo’n
400 per jaar. ‘ #goforzero’, een ongeval vrije
stad is de ambitie van Beweging.net
Kortrijk! Een goede mix van bereikbaar-

heid, toegankelijkheid en veiligheid staat
daarbij voorop. Te beginnen onderaan de
verkeersketen: voldoende ruimte voor voetgangers en goed onderhouden voetpaden in
alle woonkernen. Wie minder mobiel is
moet ongeremd gebruik kunnen maken
van het openbaar vervoersnetwerk in de
stad. Een realistisch fietsnetwerk van
noord naar zuid en oost naar west blijft
onze prioriteit. Dit mag er echter niet voor
zorgen dat elders verkeersonveiligheid
gecreëerd wordt. In straten waar het verkeer
dicht slibt, moet er onverkort eenrichtingsverkeer ingericht worden.

Het scheiden van verkeersstromen en bewegingen is noodzakelijk met het oog op verkeersveiligheid.
We moeten verder investeren in huisvesting met sociale inslag en wijkzorgcentra.
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