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Onze prioriteiten...
Warm, sociaal en veilig. Drie woorden die telkens terugkeren bij beweging.net Bredene wanneer we het 
over de verwachtingen naar het gemeentebeleid hebben…

Steun het verenigingsleven
De toenemende vereenzaming is de gesel van onze huidige samenleving. De problematiek situeert zich 
niet alleen bij senioren.
Mensen samenbrengen, het sociale weefsel versterken. Het zit in het dna van alle verenigingen. En daar 
zijn er in Bredene een pak van. Het gemeentebestuur investeert best in het versterken en 
ondersteunen van vrijwilligersorganisaties. Gemeentelijke initiatieven moeten aanvullend zijn en geen 
concurrentie vormen. Het nieuwe dienstencentrum stimuleert straks hopelijk de samenwerking met de 
verenigingen.

Nadruk op ‘sociaal’…
Ook de vaak verdoken armoede vormt een probleem.
Beweging.net is blij dat, op een moment dat sommige gemeenten uit besparingsoverwegingen
sociale premies terugschroeven, het Bredense beleid er voor kiest om de mantelzorgpremie - in 2013 
ingevoerd op vraag van onder meer CM - te behouden. Mensen blijven langer thuis wonen, ook wanneer 
de zorgnood toeneemt. Naast professionele thuiszorg is een helpende hand van mantelzorgers onontbeerlijk. 
Zij verdienen waardering. Maar de criteria om een mantelzorgpremie te krijgen zijn te streng. Uit navraag 
blijkt dat slechts een honderdtal mensen ervan genieten. Op een bevolkingsgroep van 17.800 mensen 
waarvan één op drie ouder is dan 60 jaar lijkt ons dit wel heel weinig…

Voor de zwakke weggebruiker
Voet- en fietspaden verdienen eveneens extra aandacht.
Positief is dat de gemeente elk jaar opnieuw 160.000 euro investeert in structureel onderhoud, herstelling 
en aanleg van nieuwe paden. Wijk per wijk, gefaseerd. Maar je zal maar in een wijk wonen die nog enkele 
jaren moet wachten vooraleer ze aan de beurt komt. Elf jaar geleden maakten wij, samen met andere 
verenigingen, een grondige analyse van de voetpaden. Vandaag zijn sommige mankementen nog niet 
opgelost. Op het Dorp, rond de kerk, liggen zo’n paar punten. Of in de oude villawijk waar de verkeersdruk 
sterk is toegenomen. De gemeente moet kleine ongemakken zoals losliggende tegels of een verlaagde 
stoeprand bij het zebrapad snel zelf in orde brengen.
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