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ACW LANGEMARK-POELKAPELLE 
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 Langemark-

Poelkapelle 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. 

 

 

Duurzaam en betaalbaar wonen 

 

Er is een schaarste aan bouwgrond in Langemark-Poelkapelle waardoor de prijzen ook zeer hoog liggen. 

Voor jonge mensen wordt het bijna onmogelijk om in eigen gemeente een stuk bouwgrond aan te schaffen 

en er een woning op te plaatsen. Het ACW duidt op het belang aan betaalbare bouwgronden. We vragen 

hierbij ook aandacht voor het creëren van sociale koopwoningen. 

In het op te maken woonbeleidsplan moet ook voldoende aandacht gaan naar de inplanting van 

aangepaste seniorenwoningen, aanleunwoningen en woonzorgzones ook in de deelgemeenten. 

 

Zorg op maat 

 
Lokaal Sociaal Beleid 

Het ACW vraagt een verdere uitwerking van het lokaal sociaalbeleidsplan in overleg met de lokale actoren 

OCMW en gemeente. 

Oprichting van het sociaal huis als netwerk van welzijnsdiensten, laagdrempelig en bereikbaar voor elke 

bewoner die er terecht wil met specifieke vragen. 

 

Een vitaal seniorenbeleid 

We zorgen voor een seniorvriendelijke omgeving die senioren actief en respectvol ouder laten worden. We 

denken hierbij aan de uitbouw van een dienstencentrum waar senioren terecht kunnen voor allerhande 

dienstverlening, een verdere en betere ondersteuning van socio-culturele organisaties voor senioren (oa 

OKRA) en een verdere uitbouw, ondersteuning en bekendmaking van alle thuiszorgdiensten. 

 

Actief preventiebeleid 

Verder uitwerken van het middelenbeleidsplan in samenwerking met de scholen en de preventiewerker. 

 

Kinderzorg op maat 

Ondersteuning voor de werkende ouders door te voorzien in een kwalitatief opvangaanbod voor hun 

oogappels. 
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Ruimtelijke ordening en mobiliteit 
 

• Het ACW steunt de opmaak van het uitvoeringsplan dat de rand van Langemark kwalitatief in de 

ruimte moet afwerken. In dit plan moeten beleidsopties rond wonen, werken en recreatie 

geïntegreerd worden. 

• Het ACW is al heel lang vragende partij om de dorpskernvernieuwing in Langemark aan te pakken. 

Na de inrichting van de Melkweg en het vijverpark staan we klaar om de dorpskern te vernieuwen. 

Dit zal ten goede komen aan de leefbaarheid van de dorpskern en de handelszaken. We dienden 

een voorstel in bij het College van Burgemeester en Schepenen betreffende de 

dorpskernvernieuwing en vragen hierbij nogmaals om onze voorstellen ter harte te nemen. 

• De heraanleg van (verlaagde) voetpaden moet een blijvend aandachtspunt zijn binnen het beleid 

en de begroting. 

• ACW vraagt ook om de volgende jaren een integrale visie te ontwikkelen rond de leefbaarheid van 

de dorpskern van Bikschote. We vragen hier bijzondere aandacht voor de riolerings- en 

wegeniswerken in het centrum. 

• We vragen blijvende aandacht voor verkeersveiligheid, via oa de mobiliteitscommissie. 

 

Lokale economie en tewerkstelling 

 

• We pleiten voor het aanhouden van een  lokaal economieloket. Het ACW vraagt de verdere 

ontwikkeling van ambachtelijke zones in functie van de herlokalisatie van KMO’s.  

• Er moet blijvende aandacht zijn voor een arbeidsmarktgericht OCMW – beleid. Het OCMW moet 

mensen op actieve wijze begeleiden en dit in samenwerking met derden. Het OCMW biedt per 

persoon een begeleidingstraject aan, gericht op duurzame tewerkstelling. 

• We vragen om kleine toeristische projecten of aantrekkelijkheid van de dorpen te stimuleren zodat 

ook de horeca hier hun graantje kunnen meepikken. 

 

Onze leefomgeving 

 

Doelgerichte aanpak afvalwater. 

In samenwerking met Infrax moet de afvalwaterproblematiek en de wateroverlast in het algemeen 

bekeken worden. We vragen dat er een efficiënte waterzuivering gerealiseerd wordt. 
 

Sensibilisering 

Bevolking sensibiliseren naar een milieu- en natuurvriendelijke houding, met respect voor natuur en 

omgeving, zodat ook volgende generaties kunnen genieten van een kwaliteitsvolle samenleving. 
 

Energie 

Gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen stimuleren om burgers aan te zetten tot rationeel 

energiegebruik.  
 

Afvalbeleid 

Met het ACW organiseren we jaarlijks in samenwerking met de scholen een zwerfvuilactie. Jammer genoeg 

moeten we vaststellen dat zwerfvuil een probleem blijft. We vragen dan ook om gericht deze problematiek 

aan te pakken en stimulansen te geven om afvalarm te winkelen. 
 

Openbaar groen 

Aanleg van groenelementen op de gemeente is belangrijk.  ACW vraagt om te streven naar een coherente 

groenaanleg en –omkadering van bedrijfsgebouwen. 
 

Jeugd 

Aandacht hebben voor de jeugd, de huisvesting van de jeugdbewegingen, muziek- en tekenschool, het 

mogelijk maken om hun activiteiten in een veilige en propere omgeving te kunnen doen. 

 


