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Waregem moet 
investeren in       
zijn troeven 
Op basis van verschillende inspraakvergaderingen kwamen we tot een 
resem aan ideeën, voorstellen, to do’s,… waarvan de deelnemers uitein-
delijk 16 items als meest belangrijk hebben aangeduid. Na een tweede 
ronde haalden we drie speerpunten naar boven die we als beweging.net 
graag gerealiseerd zien in de volgende legislatuur. Beweging.net is 
graag bereid om hieraan mee te werken.

Beweging.net Waregem over het toekomstig gemeentebeleid

Waregem
De kern van beweging.net Groot Waregem: Vlnr: Rik Soens (voorzitter BN Beveren-Leie), Valerie Maebe (penning-
meester), José Deschamps (voorzitter BN Waregem), Nele Coussement (kernlid), Luc Decavel (voorzitter gemeen-
telijke BN Waregem).  Inzetfoto: Nele Callebert (voorzitter Desselgem)

Huisvesting en betaalbare 
zorg voor senioren nabij een 
groene long
Beweging.net Waregem wil dat er geïnves-
teerd wordt in huisvesting voor senioren, 
met een uitgebreid aanbod aan betaalbare 
zorg. Dit liefst in de nabijheid van een dorps-
centrum en van een verkeersvrije groene 
long. Het project in samenwerking met H. 
Hart op de grens Beveren/Desselgem is hier 
een zeer goed voorbeeld.
Huisvesting is belangrijk, maar ook de 
mobiliteit van oudere inwoners is voor 
beweging.net Waregem minstens even 
belangrijk. Voor beide dossiers vragen we 
beter aan de senioren zelf wat ze willen, 
inspraak via de seniorenwerking is hier op 
zijn plaats. Geef senioren inspraak en ver-
mijd hiermee armoede binnen die doel-
groep. Bij senioren kan de huisvesting en 
zorg heel snel een gat slaan in de financiële 
mogelijkheden. Soms ontstaat op die 
manier verborgen armoede. Samen met het 
OCMW wil beweging.net inzetten op een 
echt armoedebeleid waarbij armoede liefst 
voorkomen kan worden, en anders heel snel 
kan gedetecteerd worden. 

Verkeersveilige wijken voor 
jonge gezinnen met aangepas-
te accommodatie 
De Waregemse bevolking neemt verder toe 
want in Waregem is het leuk om te wonen, 

te werken, te studeren, te genieten. Investeer 
in nieuwe woonwijken waar het leuk is om 
te wonen: Deze wijken moeten verkeersvei-
lig zijn, met speelpleintjes voor de kinderen, 
accommodatie voor de jeugd… 
Waregem leeft en om de stad leefbaar te 
houden, moet verkeer goed gemonitord 
worden. Beweging.net gaat voor een voor-
uitstrevend idee: de stad moet een app rond 
mobiliteit ontwikkelen, zodat je op basis 
hiervan vlot de stad in en uit kan. Beweging.
net juicht trajectcontroles toe. 

Trage wegen, groene assen 
voor veilig wandel- en fiets-
verkeer !
We gaan voluit voor een ‘proper‘ Waregem 
en voor een veilig Waregem. Onze aandacht 
gaat naar de creatie van en het in stand hou-
den van trage wegen en groene assen die 
zorgen voor een veilig gevoel bij wande-
laars, fietsers, schoolgaande jeugd. Er moe-
ten meer autoluwe of autovrije paden of 
wegen zijn die voorbestemd zijn voor wan-
delaars en fietsers. Beweging.net vindt dat 
men huidig bos of groen moet uitbreiden 
door naastliggende percelen grond aan te 
kopen, naast het ontwikkelen van de groe-
ne as die de Gaverbeek vormt. Iedereen wil 
daarnaast een proper Waregem. Beweging.
net wenst daarom in samenwerking met 
intercommunale Leiedal te investeren in 
zwerfvuilacties. 

Onze aandacht gaat naar de creatie en het in stand houden van trage wegen en groene 
assen.

Investeer in nieuwe woonwijken waar het leuk is om te wonen.

Betaalbare huisvesting voor senioren, dicht bij het centrum en in het groen.


