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ACW GISTEL 
PRIORITEITENNOTA 2013-2018 

 

Onze ACW-missie is duidelijk: werken aan een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving, 

met gelijke kansen voor en betrokkenheid van iedereen, maar vooral met zorg voor de zwakkeren 

en  verantwoordelijkheid voor de volgende generaties.  

 

Om dat te realiseren willen we wegen op het gemeentelijk beleid.  

Niet alleen door het gemeentebeleid op te volgen, maar door ook zelf beleidsvoorstellen te 

formuleren en deze via politieke vertrouwensmensen in te brengen. Of, zo nodig, door actie te 

voeren. ACW Gistel pleit voor een sociaal, rechtvaardig, duurzaam en efficiënt beleid mét inspraak 

van de bevolking.  

 

Om het wat concreet te maken leggen we enkele accenten. Die worden in deze prioriteitennota 

toegelicht. 

 

 

Mobiliteit en verkeer 

 

• Meer aandacht besteden aan een verkeersveilige schoolomgeving. 

• We wensen een fietsveilige Koolaerdstraat. 

• We vragen een goed onderhoud van de Groene 62. 

• Ter hoogte van de warenhuizen langs de Nieuwpoortsesteenweg willen we een veilige 

verkeerssituatie zien. 

 

 

Energie, afval en milieu 

 

• Inzetten op energiebesparing, zeker bij de meest kwetsbare groepen. 

• Afvalvermindering stimuleren en optreden bij hondenpoep. 

 

 

Wonen 

 

• Verder uitbouwen van de woonwinkel, Woonpunt,  waar je met alle vragen omtrent 

huisvesting, premies, vergunningen, … terecht kan. 

• Inzetten op betaalbaar wonen, ook in de deelgemeenten. 

• Promoten van sociaal verhuurkantoor ‘Jogi’ zodat het aantal kwalitatieve huurwoningen 

stijgt 
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Zorg voor jong en oud | sociaal beleid 

 

• Een voldoende aanbod aan kinderopvang en speelpleinwerking, ook voor tieners. 

• Sensibiliseren rond armoede en eenzaamheid. 

• Ondersteuning van de mantelzorgers. 

• Middelen voorzien voor het jeugdwerk. We denken hierbij aan voldoende en goed 

uitgebouwde jeugdlokalen. 

• Verder promoten van orgaandonatie en bloed geven. 

• Aandacht voor parkeergelegenheden mindervaliden en toegankelijkheid openbare 

gebouwen. 

• Verder uitbouwen van sportgebouwen op maat van de verenigingen. 

• Inschakelen van sociale tewerkstelling waar mogelijk. 

• Verder uitbouwen van de culturele centra. 

 

 

Kwaliteit van samenleven 

 

• Ondersteunen van het verenigings- en vrijwilligerswerk. Verenigingen zorgen voor minder 

verzuring. 

• Het gevoel van veiligheid verhogen door het sociaal weefsel te versterken.  

• Toerisme in Gistel bevorderen door het uitwerken van een historische route. 

• Inspraakmomenten organiseren bij het realiseren van grote projecten. 

 

 

 


