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Beweging.net Zwevegem

Wij gaan 100% voor wonen, mobiliteit en zorg
Beweging.net Zwevegem sprokkelde het voorbije jaar héél wat
frisse leuke ideeën naar de
komende gemeenteraadsverkiezingen toe. Alle vragen, suggesties
en voorstellen werden gebundeld.
Voor beweging.net Groot
Zwevegem zijn er drie prioriteiten
waar het toekomstig gemeenbestuur werk van moet maken:
wonen, mobiliteit en zorg.

De kern van beweging.net Zwevegem
gemeentelijk:
Stijn Desmedt, Trees Coppens, Ann
Cosaert, ,Gertrude Defoirdt, Martine
Segaert, Elaine Spincemaille, Sem
Vanhessche, Noël Hoogstoel, Vic
Ravelingen, Dirk Desmet.

Zwevegem

Zorg en aandacht voor iedereen

Een sociaal beleid en
betaalbaar wonen voor
iedereen

Investeren in zorg is een beleidskeuze voor beweging.net Zwevegem en sociaal beleid mag iets kosten op basis van solidariteit. Er moet afgestapt worden van de kost-wat-kost “break-even” mentaliteit als uitvlucht voor te hoge prijzen voor serviceflats, rusthuisbedden, en andere voorzieningen voor gepensioneerden. Er moet meer ingezet worden op betaalbaar wonen
voor alle generaties (jongeren, jonge gezinnen, éénoudergezinnen, mensen met een beperking, senioren, …).
Beweging.net Zwevegem wil dat er een actief sociaal beleid uitgebouwd wordt waarbij de inwoners niet moeten vragen waar
ze recht op hebben maar zo goed mogelijk geïnformeerd worden over waar ze elk individueel recht op hebben.
De seniorenraad moet meer inspraak en middelen krijgen om de stem van de senioren te (kunnen) laten horen. We willen
dat er meer ingezet wordt op het opsporen, begeleiden en helpen van personen in probleemsituaties (armoede, eenzaamheid, …). Het gemeentebestuur moet de middenveldorganisaties waarderen als waardevolle signaalgevers van de bevolking.

Aandacht voor wel-zijn
De toegankelijkheid
van het gemeentepunt
en de andere infrastructuur moet beter.

Zwevegem heeft nood aan een cultuurzaal zoals in de deelgemeenten. Deze zaal kan dan dienen als onderkomen voor
het toneel, het deeltijds kunstonderwijs, muziekverenigingen, … Tevens kan deze fungeren als polyvalente zaal voor verenigingen die een grote zaal nodig hebben (ter vervanging van bvb de St-Pauluszaal).
Vrijwilligers moeten gewaardeerd worden en hun eigenheid moet gerespecteerd worden zonder dat het bestuur ze telkens opnieuw voor hun kar probeert te spannen om kosten te besparen bij evenementen die het gemeentebestuur wil
realiseren.
Jubilarissen en jubilerende verenigingen hebben recht op een passende viering in een gemeentelijk gebouw op kosten
van de gemeente.

Verenigingen en vrijwilligers moeten gewaardeerd
worden.

Veilig en gemakkelijk
in het verkeer
Het “Gemeentepunt” moet beter toegankelijk worden voor
iedereen. Daarom moeten 2 extra rijen parkeerplaatsen aan
de ingang voorbehouden worden voor bezoekers en moet de
ingangsdeur aan de kant van de parking terug de officiële
ingang worden.
Beweging.net Zwevegem wil dat bij aanleg van nieuwe
infrastructuur en wegen steeds aandacht wordt besteed aan
bereikbaarheid en toegankelijkheid voor mensen met een
beperking en zorgbehoevenden (rolwagen, rollator …) en
geïnvesteerd wordt in verlaagde stoepen, betere toegankelijkheid, … Voetpaden en fietspaden dienen aangelegd en
onderhouden te worden in het belang van de trage weggebruikers. Jaarlijks dient er minstens één trage weg grondig
vernieuwd te worden. Er dient onverminderd bij De Lijn
gepleit te worden voor beter openbaar vervoer.

