Tegenwoordig drukt het – vooral zware – verkeer een enorme stempel op deze verschillende
dorpskernen. ‘Het is tijd dat de dorpskernen opnieuw aan de bewoners gaan toebehoren’, vindt ACW
Zedelgem. ‘Wij willen leefbare woonkernen waar voetganger en fietser centraal staan.’
Veilig verkeer
Eerste werkpunt is de gevaarlijke kruispunten en verkeersknooppunten veilig maken. In Loppem is de
doortocht veiliger gemaakt voor de scholieren en het knooppunt Heidelbergstraat met Autobaan
heraangelegd. ACW vraagt dat ook in Zedelgem Dorp de gevaarlijke kruispunten in het centrum
worden aangepakt. Uitgangspunt: een veilige weg naar elke school creëren. ACW Zedelgem Dorp
voerde hierover al meerdere acties. Veilige fietspaden en veilige oversteekplaatsen zijn eerste
vereisten.
Bestaande fietspaden moeten onderhouden worden, maar er is ook nood aan bijkomende
fietspaden. Bovendien moeten voetpaden toegankelijk zijn met een rolstoel of kinderwagen.
Goed wonen
Heel wat maatregelen kunnen de woonkwaliteit in Zedelgem verhogen. Een specifieke taak is voor de
Woonwinkel weggelegd, zoals bewoners – huurders en eigenaars – wegwijs maken in de vele
premies of hen begeleiden bij het isoleren van hun woning. Concreet zou de Woonwinkel een vast
katern moeten krijgen in het gemeentelijk infoblad. Ook de sociale woonwijken verdienen de
aandacht van de Woonwinkel. Zo kan de Woonwinkel de kwaliteit van de sociale woningen in kaart
brengen en mee helpen verhogen. Elke dorpskern zou een openbaar toilet moeten hebben. In
Loppem voerde ACW Loppem hier vorig jaar al actie voor. De groene en open ruimte in de gemeente
moet beschermd worden. In Loppem werkte het ACW samen met actiegroep Witte Pion om de
groene rand rond de gemeente te bewaren.
Werk
Werk moet een prioriteit zijn, ook voor wie niet gemakkelijk een job vindt. ACW Zedelgem streeft
naar een werkvriendelijke gemeente die kansen biedt aan alle bevolkingsgroepen. Actiepunten
daarbij zijn een degelijke begeleiding van langdurig werklozen en goede ondersteuning van de sociale
economie. Daarin spelen bedrijven die dienstencheques aanvaarden een grote rol. Ook het OCMW
moet projecten voor kansengroepen verderzetten. Om jongeren naar de gemeente aan te trekken,
zijn voldoende kansen op werk nodig. ACW vraagt daarom ruimte voorzien voor bedrijven die deze
werkgelegenheid creëren, rekening houdend met een vlotte ontsluiting, zodat verkeersproblemen
worden vermeden. Goede kinderopvang is een belangrijke randvoorwaarde voor werk. In Zedelgem
Dorp voert het ACW al een hele tijd actie voor kwalitatieve kinderopvang. Die moet er in elke
deelgemeente komen.
Zorg voor jong en oud
Een gemeente draagt zorg voor zijn inwoners en reikt oplossingen aan voor een betere
levenskwaliteit. Vanuit deze basisgedachte moet het beleid vertrekken. Thuiszorg zolang het kan,
bijkomende zorg wanneer het nodig is. Daarom vraagt ACW voldoende serviceflats en rusthuizen,
verspreid over de diverse deelgemeenten. De noden zullen immers nog vergroten. De
mantelzorgpremie was een vraag van ACW en is een goede zaak. Maar om mensen zo lang mogelijk
thuis te laten wonen, is meer nodig. Zoals toegankelijke informatie en een goede ondersteuning van
vrijwilligersinitiatieven die thuiszorg mee mogelijk maken. Wanneer thuiszorg onmogelijk wordt,
moet het rusthuis een goede woonkwaliteit verzekeren. Het project dat onder meer ACW en
Familiehulp in Zedelgem opstartten, is hierbij van groot belang. Het ACW zal erop toezien dat de
plannen uitgevoerd worden om het oude rusthuis in Loppem na afbraak zo snel mogelijk weer op te

bouwen. ACW vraagt ook een OCMW dienstencentrum en een ankerpunt van het Sociaal Huis in elke
deelgemeente. ACW Loppem voerde onlangs nog actie omdat de plaatselijke verenigingen geen zaal
hebben in de dorpskern die groot genoeg is. Een overname en renovatie van bestaande (parochiale)
centra zoals met Jonkhove in Aartrijke gebeurde, behoren tot de mogelijkheden. Maar ook de jeugd
verdient aandacht. Een goed jeugdbeleid wordt samen met de jongeren uitgebouwd. Zo wordt het
jeugdbeleid op hun maat, volgens hun normen en waarden waargemaakt. Het ACW streeft ernaar
zowel jongeren uit verenigingen, maar ook zij die niet georganiseerd zijn, bij het beleid te betrekken.
Jongeren maken immers de toekomst uit!

