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Onze prioriteiten...
gemeenteraadsverkiezingen

zondag 14 oktober

Begin september pakte beweging.net Zedelgem uit met de zulle-campagne, waarmee het hardrijden wil tegengaan.
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat veilige mobiliteit één van de drie thema’s is waar het bewegingspunt de
komende jaren de nadruk op wil leggen.
Maar ook duurzaamheid en zorg staan bovenaan de prioriteitenlijst.

Zorgzame gemeente

Ondersteuning van mantelzorgers is immens belangrijk, aldus Noël Baesens beaamt: “Zo’n acht jaar geleden konden
we de mantelzorgpremie realiseren. Ondertussen maken 540 mensen er gebruik van. Bovendien is de procedure
erg eenvoudig in vergelijking met andere gemeenten”.
“We pleiten tevens voor de uitbouw van lokale dienstencentra in élke deelgemeente, ook in De Leeuw”, aldus
Martine Van Hollebeke, actief bij Samana. Openbare toiletten bij die dienstencentra en het behoud van
dienstverlening in elke deelgemeente vinden ze eveneens essentieel, zeker voor kwetsbare inwoners.

Mobiliteit

Pieter Devooght: “Onze gemeente investeert reeds sterk in verkeersveiligheid. En voor verschillende wegen, zoals
de Steenbrugsestraat, die er enorm slecht bij liggen is ze niet bevoegd. Het zijn immers gewestwegen of ‘weesstraten’. Een weesstraat is niet van de gemeente, niet van het gewest... We vinden het echter de opdracht van de
gemeente om druk uit te oefenen op hogere overheden zodat duidelijk wordt wie wel bevoegd is”.
Zelfde verhaal voor de busverbinding Veldegem-Aartrijke. “Ook hier heeft de gemeente niet het laatste woord,
maar kan ze kan druk uitoefenen. Een avondlijn lukt wel, maar een daglijn niet... Veel mensen blijven in de kou.
We pleiten voor een globaal mobiliteitsplan waarin de zwakke weggebruiker centraal staat. Een losse aanpak van
pijnpunten resulteert enkel in een verschuiving van problemen”, aldus Pieter.
Eerder dit jaar werden fietsstraten aangelegd in schoolomgevingen. “Schitterend, maar het principe is onvoldoende
gekend en regels worden er niet gerespecteerd. De gemeente moet de fietsstraten meer in de verf zetten. Ook in de
Snellegemsestraat kunnen fietssuggestiesstroken fietsers beter beschermen”, klinkt het bij beweging.net.

Duurzaam en zorgzaam!

Eerder dit jaar opende de fietsbieb zijn deuren in de Steenbrugsestraat. Ellen Goes was erbij: “Het zijn duurzame
projecten als de fietsbieb die het verschil helpen maken en die – misschien nog belangrijker – inwoners meenemen
in een mentaliteitsverandering. In 2015 ging de gemeente het engagement aan om de uitstoot van CO² met 20%
te verlagen. We hopen dat die lijn doorgetrokken wordt. Door te investeren in zonnepanelen en zonneboilers op
gemeentelijke gebouwen, door de installatie van warmtepompen en een warmtenet...”
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