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Onze prioriteiten...
Een sociaal rechtvaardige samenleving is ons doel en daarvoor willen we wegen op het beleid. Door aan de 
mouw van politici te trekken, door voorstellen te formuleren en zelfs door actie te voeren als dat nodig is.

Verkeersveilig!
Er is nood aan een masterplan dat het bestaande fietsverkeer in kaart brengt en een fietsnetwerk uittekent 
zodat elke inwoner via veilige fietspaden vlot op de belangrijkste plaatsen van de gemeente raakt.
In de Koutermolenstraat passeren veel studenten op weg naar school in Torhout. Er is echter geen fietspad 
én automobilisten gebruiken die weg vaak omdat ze een soort ring rond het Kortemarkse centrum vormt. 
Bestaande fietspaden, zoals langs de Torhoutstraat, verdienen meer onderhoud. En we dromen van trage 
wegen die verschillende woonwijken met elkaar verbinden. Fietssuggestiesstroken kunnen dan weer een goed 
alternatief vormen voor wegen waar geen fietspad kan aangelegd worden. En de haalbaarheid van een fietsstraat, 
waar fietsers voorrang hebben en auto’s hen niet mogen voorbijsteken, in de Torhoutstraat en de 
Handzamestraat moet onderzocht worden.

Meer en betere (lees bredere) voetpaden zijn ook nodig.
Zwaar vervoer moet uit de schoolomgevingen geweerd worden. En ook het openbaar vervoer vanuit
Handzame, Werken en Zarren kan beter. Intergemeentelijk aanpakken misschien?

Wonen en armoede
In de gemeente staan veel verouderde en niet-energiezuinige woningen. En er is de vaststelling dat mensen, 
ook bij toenemende zorgnood, steeds langer in hun eigen woning blijven.
We pleiten voor premies die huizen energiezuinig maken of ze aan de zorgnoden aanpassen. En voor begeleiding. 
Zeker oudere mensen zien het niet zitten om werken te laten uitvoeren. Nochtans zijn het vaak net zij die er het 
meeste baat bij zouden hebben.

Op een sterk sociaal beleid mag niet bespaard worden!
Aandacht voor de armoedeproblematiek moet in alle beleidsdomeinen worden geïntegreerd. En daarom 
werkt de gemeente best samen met verenigingen waar armen het woord nemen. Zij hebben ervaring en 
expertise. We horen tevens dat er steeds meer onbetaalde schoolrekeningen zijn. Misschien kan het 
invoeren van onderwijscheques, een systeem dat bvb reeds in Diksmuide bestaat, helpen.
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