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Beweging.net in actie

Altijd vooruit kijken
Beweging.net Pittem-Egem voerde een grondig debat over het toekomstig gemeentebeleid. De speerpunten 
die naar voor kwamen zijn: veiligheid en mobiliteit, sociaal wonen en sociale zorg, en sport en vrije tijd.

Beweging.net Pittem

De kern van beweging.net Pittem: Dominique Coopman, Bart Bonte, Annick Debonné, 
Peter Gelaude, Veronique Raedt, Linda Van Maele, Noël Laethem, Charlotte 
Vanhauwaert, Marijke Degraeve en Sara Defreyne

Pittem

Verkeersveiligheid
Wie met de wagen door de dorpskern van 
Pittem en Egem rijdt, weet dat hij zich aan 
een maximumsnelheid van 30 km/u moet 
houden. Met een opvallende affichecam-
pagne ‘Graag traag’ vraagt beweging.net 
de automobilisten trager te rijden. 
Voetgangers, fietsers en minder mobiele 
weggebruikers moeten zich veilig kun-
nen verplaatsen. Goed uitgeruste fietspa-

den, wandel- en fietswegels, brede voetpa-
den zijn een must. We vragen meer con-
troles op snelheid en op het zwaar ver-
keer, voldoende openbare verlichting en 
het verder aanpakken van de waterover-
last.

Tegen vereenzaming
Als antwoord op de gezinsverdunning,  
en ten behoeve van kansarme gezinnen 

en van ouderen, moet er verder 
werk gemaakt worden van sociale 
woningbouw en van assistentie- en 
bejaardenwoningen. 
Jeugdverenigingen en volwassen 
organisaties hebben de wind in de 
zeilen, mee dankzij een sterk loka-
lenbeleid. Er moet meer aandacht 
gaan naar de toegankelijkheid van 
winkels en diensten, wifi in open-
bare ruimten, naar de armoedebe-
strijding en naar de participatie van 
kansarme kinderen via het jeugd- 
en speelpleinwerking. 

Sport en vrije tijd
Als beweging.net ijveren we voor 
zorg op maat: iedereen telt mee, 
jong en oud, sterk en zwak. Er is 
heel veel geïnvesteerd in sportac-
commodatie en speeltuigen, maar 
wat vaak gebruikt wordt moet ook 
regelmatig vernieuwd worden 
(renovatie sporthal, buitensportvel-
den). De organisatie van buurtfees-
ten en speelstraten kan wonderen 
doen als remedie tegen sociaal isole-
ment en vereenzaming. 

Mooi, toegankelijk en senior-vriendelijk
Beweging.net Oostrozebeke formuleerde samen met de partnerorganisaties drie prioriteiten voor het toe-
komstig gemeentebeleid: milieuvriendelijke gemeente, toegankelijke voetpaden, welzijn en ouderen.

Beweging.net Oostrozebeke

De kern van beweging.net Foto kern: Rudi Van Colen, Kristiaan Blondeel, Luc Derudder, 
Jan Scherpereel, Jean-Marie Bonte,

Propere straten, mooie pleintjes, zuive-
re bermen … daar dromen we van.

Beweging.net Oostrozebe wil toeganke-
lijke voetpaden in de gemeente.

We vragen inspanningen voor de senio-
ren door de oprichting van een dagcen-
trum bij het WZC en de aanpak van de 
verouderde bejaardenhuisjes.

Oostrozebeke

Milieuvriendelijke gemeente
Propere straten, mooie pleintjes, zuivere 
bermen … daar dromen we van. Helaas 
zien we heel wat zwerfvuil in de gemeen-
te. Beweging.net pleit voor meer investe-
ringen in mensen en materieel. De inwo-
ners moeten gesensibiliseerd worden om 
hun eigen gemeente of straat proper te 
houden. Oostrozebeke moet toetreden tot 
de “statiegeldalliantie”.
We vragen dat de gemeente investeert in 
zonnepanelen op openbare gebouwen 
zoals het gemeentehuis, sporthal, WZC,... 

Graag willen we nagaan of de gemeente 
met een project kan starten, waarbij de 
burger die zelf geen zonnepanelen kan 
leggen, mee kan in participeren.   

Toegankelijke voetpaden
Beweging.net Oostrozebe wil werk maken 
van toegankelijke voetpaden in de 
gemeente. Alle voetpaden op gelijke hoog-
te, hoog genoeg, zodat de auto’s er niet 
kunnen op parkeren. We willen dat de 
voetpaden in goede staat zijn en vlak lig-
gen zodat het gemakkelijk is om te wan-

delen met rolstoel en kinderwagen, met 
aan ieder oprit/afrit een schuine boord. 
Bij de aanleg van de nieuwe dorpskern 
moet hier rekening mee gehouden wor-
den.

Welzijn en ouderen
Voor Beweging.net Oostrozebeke is het 
hoog tijd voor de oprichting van een dag-
centrum aan het woonzorgcentrum. Er 
dient ingezet te worden op ontmoetings-
mogelijkheden waarbij mensen uit hun 
isolement kunnen treden. 
We vragen dat de gemeente het WZC 
financieel meer ondersteunt omdat we 
vrezen dat besparingen zullen leiden tot 
nog meer privatisering en de kwaliteit 
van de zorg er zal op inboeten.
Beweging.net wil een “thuiszorgcoördi-
nator” die als aanspreekpunt fungeert en 
zorg op maat kan voorzien. De verouderde 
en onaangepaste bejaardenhuisjes moe-
ten aangepakt worden met een grondige 
afweging tussen nieuwbouw of renovatie. 
Nieuwe woongelegenheden kunnen vol-
gens de meest recente standaarden en 
inzichten (levenslang wonen) gebouwd 
worden zodat de zorg mee evolueert met 
de zorgbehoefte. 

Voetgangers, fietsers en minder mobiele 
weggebruikers moeten zich veilig kunnen 
verplaatsen.

Werk maken van van sociale woningbouw en 
van assistentie- en bejaardenwoningen.

Wat vaak gebruikt wordt, moet ook regelma-
tig vernieuwd worden.


