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Onze prioriteiten...
Verkeersveiligheid en mobiliteit in eigen gemeente
Beweging.net Heuvelland wil vanuit het Westhoekoverleg dat De Lijn het openbaar vervoer hertekent 
in de landelijke gebieden. Andere vervoersinitiatieven (autodelen, carpoolen, …), al of niet via digitale weg, 
kunnen als er steun komt van de gemeente, provincie of Vlaamse Overheid. Een verkeersveilig Heuvelland 
is noodzakelijk. Een plan voor veilige oversteekplaatsen voor kinderen en mindervaliden is nodig en op 
diverse plaatsen aan herziening toe. Het aanleggen en onderhoud van fietspaden is noodzakelijk om de 
veiligheid van de fietser te verhogen. Het ontwikkelen van een netwerk van fietsverbindingswegen tussen 
de verschillende dorpen moedigt fietsen aan en laat je genieten van ons mooi Heuvelland. Beweging.net 
heeft meermaals een actie opgezet voor een verkeersveilig Heuvelland.

Betaalbare zorg op maat

Inzetten op betaalbare zorg met aandacht voor het welzijn van de zorgbehoevende is een taak van het 
gemeentebestuur. Dienstverlening opzetten in elk dorp voor minder-mobiele personen en mensen die 
het moeilijk hebben met de toenemende digitalisering kan hier deel van uitmaken. Beweging.net Heuvelland 
vraagt om jaarlijks een vergoeding toe te kennen aan de zorgbehoevende die dit gebruikt om de vrijwillige 
hulpverlener te bedanken.

Ecologische voetafdruk verkleinen

Het is een taak van het gemeentebestuur om zuinig om te gaan met energie en in te zetten op nieuwe 
energievormen. Beweging.net Heuvelland vraagt om LED-verlichting te installeren in openbare gebouwen 
en straatverlichting. De gemeente zet verder in op het behoud van en desnoods het uitbreiden van de premie 
voor plaatsen van een systeem voor waterzuivering. Ze neemt initiatief tot het ontwikkelen van collectieve 
energieprojecten (zon, wind, …) ook ten behoeve van de meest kwetsbare inwoners.

Leefbaarheid van de dorpen versterken

Leefbaarheid van de dorpen versterken is aandacht hebben voor het verenigingsleven en verbinding 
tussen mensen. Beweging.net Heuvelland stelt voor om wifi te voorzien in alle OC’s. Ook de uitleendienst 
gratis aanbieden en het aanbod uitbreiden is noodzakelijk. Leefbaarheid van de dorpen versterken 
betekent ook het opzetten van dorpsraden. Geef hen een budget waarmee ze acties of dorpsactiviteiten 
kunnen uitwerken in overleg met het gemeentebestuur.
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