
 

 

 

        

Projecten voor morgen 
 

Prioriteiten voor de komende legislatuur 
 

Iedereen mee in onze gemeente 
Op 14 oktober trekken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Iedereen mee in onze gemeente’ is 
de invalshoek van waaruit ACW Sint-Kruis heeft nagedacht over de prioriteiten voor het toekomstig beleid. ACW zet 
zich daarbij in voor een beleid dat sociaal, voor iedereen rechtvaardig en duurzaam is. 
Op geregelde tijdstippen was er overleg tussen de ACW-kern en de diverse deelorganisaties actief in Sint-Kruis (SAK, 
ACV, Femma, kwb, Okra, Pasar en Ziekenzorg CM) over de bezorgdheden van de mensen. Uit een lange lijst van 
aandachtspunten werd ten slotte op de ‘prio-avond’ van ACW Sint-Kruis in de maand maart de prioriteiten 
vastgelegd. 

 

Mobiliteit 

 Moerkerksesteenweg: voetpaden verder heraanleggen en busschuilhuisje voorzien ter hoogte van de Schaakstraat. 

 Maalse Steenweg herinrichten als invalsweg met zijn verschillende functies als wonen, winkelen en werken. 

 Veiligheid rond eerste deel Schaakstraat (Moerkerksesteenweg – Keizerstraat) verbeteren. 

 Voorzien van laadpalen voor elektrische fiets/auto. 

 Parking Gulden Kamer, kant Dampoort: capaciteit verhogen. 

 Sluipverkeer in Dampoort en Male in kaart brengen en ontmoedigen via infrastructurele maatregelen. 

 Rotondes ter hoogte van Julius Delaplacestraat en Damse Vaart (Karel van Manderstraat) herbekijken naar grootte 

en veilig oversteken van zwakke weggebruiker.  

 Verkeerslichten kruispunt Brieversweg en Doornhut voltijds activeren. 

 Aanleggen van een rotonde aan het kruispunt Maalse Steenweg – Doornhut – Vossensteert (aan Carrefour). 

 

Verenigingsleven 

 Gemeenschapshuis: verder afwerken als volwaardige feest- en vergaderzaal voor de verenigingen in Sint-Kruis. 

 Vrijwilligersinitiatieven meer en beter ondersteunen, zowel financieel als logistiek. 

 Logistieke ondersteuning voor verenigingen: gratis vervoer van materiaal, ontleend via Dienst Cultuur van Stad 

Brugge, naar en van de manifestatie. 



 

 

 

 

Jeugd 

 Speelpleinwerking organiseren in Sint-Kruis. 

 Bomenbank in domein De Gulden kamer inrichten als een recreatief bos. 

 

Welzijn 

 Meer serviceflats of assistentiewoningen realiseren in Sint-Kruis. 

 Uitbouw van een dagcentrum voor ouderen in Sint-Kruis. 

 Voldoende kinderopvang met aandacht voor kwetsbare groepen organiseren als basisrecht voor iedereen. 

 Armoede: premies socialer maken zodat de echte noden in maatschappij worden opgevangen. 

 

Wonen 

 Communicatie rond premies verbeteren. 

 Pro-actief initiatieven promoten bij burgers zoals energiesnoeiers, ergonomische advies…  

 Levenslang wonen inrichten in de ruime buurt van Sint-Kruis en Male, onder meer door correct advies bij 

goedkeuring plannen, zoals bv. grootte van lift… 

 

Veiligheid 

 Wijkagenten: beter bekendmaken in de buurt en zichtbaarder voor de buurt. 

 Communicatie en sensibilisering in verband met inbraakpreventie. 
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