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Beweging.net Meulebeke

Gemeente waar het goed wonen is
Beweging.net vroeg aan de inwoners wat zij zouden doen als ze een dag burgemeester waren? De voorstellen
monden uit in drie grote prioriteiten: zorg voor mensen en wonen, mobiliteit en vrije tijd.

Zorg voor mensen en wonen
Beweging.net Meulebeke wil aandacht
hebben voor de senioren. Zorg en opname
moet voor iedereen betaalbaar blijven.
We willen investeren in de bereikbaarheid van de dienstverlening.
De verdere uitbouw en ondersteuning
van de ‘minder mobielen centrale’ kan
een waardige vervanging van de belbus.
Naast een ontmoetingsruimte met activiteiten voor senioren moet ons lokaal dien-

stencentrum ook een aanspreekpunt zijn
voor ondersteuning met een vlotte en
laagdrempelige bereikbaarheid.
We ijveren ervoor om de keuken in Ter
Deeve in eigen beheer te houden en niet te
privatiseren. Een ‘thuisdienst warme
maaltijden’ zorgt ervoor dat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen
blijven wonen.
Wonen in Meulebeke moet betaalbaar
blijven. Daarom onderlijnt Beweging.net
eens te meer het
belang van sociale
woningbouw.
Iedereen moet de kans
krijgen zich te vestigen in een gastvrije
Berengemeente.

Mobiliteit

De kern van beweging.net Meulebeke: Luc Vullers, Ann
Coudenys, Jana Dierckens, Francis Callens, Chris Vanmaele,
Nele Coudenys, Kevin Vandenbussche, Lieve Deplenter, Willy
Claerhout, Nele Gelaude, Christophe Vandenberghe. Niet op
de foto: Daniël Vanpoucke en Nancy Vanluchene.

We willen een toekomstgerichte benadering van het mobiliteitsprobleem en een
uniforme benadering
voor het huidige chaotische parkeerbeleid.
Zo bv. in de Steenstraat, Kapellestraat,
Statiestraat,
Wetstraat,…
Het
circulatieplan
dient dringend geëva-

lueerd te worden. Chaotische verkeerstoestanden zoals op het kruispunt Bertje
Santensweg,
Oostrozebekestraat,
Gentstraat en de overvloed aan verbodstekens (o.a het marktplein), moeten dringend aangepakt worden.
Snelheidscontroles aan onze scholen
moeten de veiligheid van onze kinderen
ten goede komen.

Wonen in Meulebeke moet betaalbaar
zijn voor iedereen door o.a. sociale
woningbouw.

Vrije tijd
Ondanks de grote investering in het verleden, moet het onderhoud en exploitatie
van de speel- en recreatiemogelijkheden
onder de loep genomen en opgewaardeerd
worden. Een bijkomende speelzone in ‘t
Goet te Potente of langs de Spoorweglaan
zijn enkele suggesties. Bij de aanleg van
nieuwe verkavelingen moet structureel
speelruimte ingepland worden.
Beweging.net Meulebeke ijvert voor een
heropfrissing van de signalisatie van het
lokaal wandelnetwerk. We pleiten voor
het inventariseren en herwaarderen van
kerkwegels, met her en der een rustbank
of vuilnisbakje .
Om het zwerfvuil aan te pakken, kan het
inschakelen van sociale tewerkstelling
een aanzet zijn om Meulebeke mee proper
te houden. Tenslotte wil men het idee van
een hondenweide voor de vele hondenliefhebbers ten volle ondersteunen.

De inspanningen uit het verleden voor
meer verkeersveiligheid moeten verder
gezet worden.

Speel-en recreatiemogelijkheden moeten goed onderhouden en opgewaardeerd worden.

Beweging.net Groot-Dentergem

De stem van de bevolking
Met alle Dentergemse partnerorganisaties (ACV , CM, Samana, Femma, Okra, Beweging.net) werden tientallen aandachtspunten besproken en gebundeld tot uiteindelijk drie prioriteiten.
Hiermee willen wij de stem zijn van een groot deel van de Dentergemse bevolking, zowel jonge, actieve werknemers als op rust gestelde, maar nog steeds ‘actief participerende’ groep van 60+ers met hun specifieke
noden en verwachtingen... Een signaal voor ‘bewuste betrokkenheid’ van onderuit!

Dentergem mee maken...
Beweging.net Dentergem gaat voor een
grotere betrokkenheid en inspraak van
alle Dentergemse inwoners... Inspraak die
begint met een gewaardeerde en structure-

le plaats voor een jeugdraad, dorpsraad,
seniorenraad, sportraad, cultuurraad…

Dentergem mooi maken...
Werken aan een leefbare gemeente veronderstelt ‘mooimakers’ in de strijd tegen

sluikstorten en zwerfvuil, een groen
milieubeleid, werken aan de leefbaarheid
van de kleine dorpskernen en betere busverbindingen naar de omringende stadskernen, gebruik maken van de meerwaarde van ‘domein de Baliekouter’ en een betere toegankelijkheid en aanspreekbaarheid van de gemeentediensten.

Via een grotere betrokkenheid en
inspraak werken aan de leefbaarheid van
de dorpskernen.

Dentergem samen
maken...
Beweging.net Dentergem ijvert
voor aanmoediging en daadwerkelijke ondersteuning van
het levendig verenigingsleven
door het aanreiken van eigentijdse en betaalbare club-, sport, en verenigingslokalen en
(Led-)afficheringsborden in elk
van de deelgemeenten. Zowel
jongeren, volwassenen en ouderen als vrijwilligers hand-inEnkele forumleden van beweging.net Dentergem, geflankeerd door OKRA-vrijwilligers uit hand voor een nog beter
Oeselgem, Wakken-Markegem en Dentergem. V.l.n.r. Marc Demaeght, Marie-Rose Rotsaert, Dentergem!

Aanpak van sluikstorten en zwerfvuil,
onder meer via ‘mooimakers’.

Dentergem

Marcel Callewaert, Greta Vandeweghe, Rosa Van de Walle, Johan Simoens, Chantal Vanmaldeghem
en Odiel Muys (Andie Cool ontbreekt)

Beweging.net

in

We ijveren voor eigentijdse en betaalbare club-,sport-, en verenigingslokalen.

