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Onze prioriteiten...
Beweging.net wil de komende jaren sterk inzetten op veilige fiets- en wandelwegen én op het aanpakken
van de zwerfvuil-problematiek.

Fietsen en wandelen

Beweging.net vraagt aandacht voor veilige fiets- en wandelwegen.
Gistel biedt een kleurrijk palet van wandel- en fietswegen aan. Deze rijkdom moeten we koesteren door
de nodige aandacht te besteden aan onderhoud, geschikte oversteekplaatsen, bewegwijzering,
verlichting. Onder andere langs de Groene 62.
Ontbrekende delen fiets- of wandelweg, de zogenaamde missing links, moeten prioritair aangelegd worden.
We denken bijvoorbeeld aan een fietspad langs de Zomerloosstraat, met verbinding naar de jeugd- en sportsite.
In de nabijheid van scholen of sportterreinen willen we de veiligheid verhogen.
Ook de gewestweg, die door het centrum loopt, creëert gevaarlijke situaties. Daarom is er nood aan een
doordacht mobiliteitsplan. Via fietsomleidingen en -doorsteken kan gewerkt worden aan een fietsveilige
route doorheen een groene omgeving. We vragen dat het beleid werk maakt van de nodige signalisatie voor
deze doorsteken.

Zwerfvuil? Weg ermee!

We willen allen een propere buurt om in te leven, te wandelen of te fietsen. Plastic en blikjes horen daar
niet thuis. Ze blijven jaren in de natuur aanwezig. Voor stadsarbeiders is het dweilen met de kraan open.
We willen daarom buurtbewoners, vrijwilligers en organisaties aanspreken om mee te helpen. Door
buurtacties willen we proberen de betrokkenheid te verhogen en ambassadeurs te creëren.
Gistel telt nu reeds meer dan 30 zwerfvuilmeters en –peters. Ze maken regelmatig een stuk omgeving mooi.
Ze worden gewaardeerd en ondersteund door de gemeente. Vuilniszakken, grijpstokken, fluojasjes en
handschoenen worden ter beschikking gesteld.
Maar we willen nog sterker de kaart van sensibiliseren trekken, zodat er geen flessen meer naast glascontainers
liggen, er geen plastic zakken achtergelaten worden bij volgepropte vuilnisbakken, er geen hondenpoep in de
berm ligt... We willen vermijden dat openbare vuilnisbakjes gevuld worden met huisvuil. Dat kan grotendeels
opgelost worden door de opening van die bakjes te verkleinen. En peukenpalen moeten ertoe leiden dat
sigarettenpeuken niet rondgestrooid worden.

ZWERFVUIL: nee!
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