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Onze prioriteiten...
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Beweging.net zoomt in op enkele aandachtspunten:

Fietsvriendelijk Poperinge

Het is duidelijk dat beweging.net de voorbije jaren de fiets als belangrijk vervoersmiddel naar voor schoof en wil
nog sterker de kaart van de fietser trekken. Het fietsen zelf vormt immers een sterke troef van de hoppestad.
Het bovenlokaal fietsnetwerk is een richtlijn. De ontbrekende lijnen in het fietsweb moeten ingevuld worden: de
Ouderdomseweg en andere wegen tussen de vele dorpen.
In het centrum, waar de toename van het gemotoriseerd vervoer het er niet gemakkelijk op maakt, moeten we
nadenken over fietsvriendelijke infrastructuur. Goeie voorbeelden bezoeken in andere gemeenten kan ons daarbij
op weg helpen.
Zachte fietsverbindingen vormen een mogelijke oplossing.
Het Quintenswandelpad werd al opengesteld voor fietsers en er wordt hier heel veel gebruikt van gemaakt. Het
zou goed zijn om de missing link tussen de Professor Dewulfstraat en de Nieuwstraat, waar tot voor kort de
treinsporen nog lagen, aan te leggen als fietsstraat. De schoolstraat van de Boeschepestraat tot aan het Vroonhof
wordt een cruciale verbinding voor de schoolgaande jeugd.
Het station moet het knooppunt worden van de duurzame mobiliteit, waar er plaats is voor deelfietsen en -auto’s.
Samen nadenken over hoe we in de toekomst ons zullen verplaatsen: het begint van jongs af aan. De scholen
stimuleren de kinderen om te voet of met de fiets naar school te gaan. Die strapdagen kunnen nog beter
ondersteund worden, zodat ook ouders overtuigd raken van deze visie.

Zorgzame stad!

Poperinge wil een stad zijn voor iedereen. Als kindvriendelijke gemeente haalt ze al een goeie score, maar als er beslissingen genomen worden moeten we die blijven evalueren door er eventjes doorheen de bril van kinderen naar
te kijken. De bouw van het Huis van het Kind blijft een belangrijke prioriteit.
Op de Vroonhofsite willen we een huis bouwen voor de dienst Opvoedingsondersteuning, het Initiatief
Buitenschoolse Kinderopvang (IBO Hopsakee), de ruilwinkel én de fietsbieb.
Ook voor senioren vraagt beweging.net een blijvende inzet.
Betaalbare woningen, goed onderhouden voetpaden en warme buurten zijn dé prioriteiten. We willen vooral het
hoofd bieden aan dé uitdaging van onze huidige maatschappij: de eenzaamheid. Daarvoor willen we in elk dorp een
Buurtsalon, een samenwerking met de bibliotheek en het LDC De Bres, een plek om te lezen en te ontmoeten.
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CULTUUR & SPORT

SOCIALE WONINGEN

Het Sociaal Huis is reeds ingeburgerd als dé plek voor wie het moeilijk heeft.
We willen dit huis verder uitbouwen. Het moet niet alleen fysiek toegankelijk zijn, maar ook op
verschillende tijdstippen. Een laatavondopening én mogelijkheid tot het maken van afspraken moet de
dienstverlening naar de burgers verhogen.
In Poperinge is er momenteel een mantelzorgpremie. Die moet tegen het licht gehouden worden zodat
de premie terecht komt bij die mensen die het meest nood hebben aan ondersteuning. Ook de bestaande
stuurgroep voor mensen met een beperking kan nog beter bij het uittekenen van het beleid betrokken
worden. Bijvoorbeeld rond de vraag hoe het openbaar domein zo kan ingericht worden dat het toegankelijk is
voor iedereen.
Bij het inrichten van het openbaar domein moeten we nog meer nadenken hoe we speel- en rustruimtes
kunnen creëren.

Goed om wonen

Er staan heel wat bouwkranen in de stad, wat duidt op veel bouw- en verbouwingswerken. Zo worden in
de nabije toekomst 400 nieuwe woningen gerealiseerd.
Beweging.net hoopt dat Poperinge voor de inwoners een veilige thuishaven kan zijn met een mooi aanbod
van cultuur en sport: in elke deelgemeente moet er een goed aanbod zijn van degelijke woningen. Uit
onderzoek blijkt dat veel bejaarden zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar wel bereid zijn om te verhuizen
naar een woning op maat, wanneer dit in hun eigen dorp is. Op de woningenmarkt moet tevens voldoende
ruimte zijn voor sociale woningen. En ook voor nieuwe woonvormen moeten we openstaan…

Enkele trekkers van beweging.net Poperinge met v.l.n.r. Marleen Deschuytter (voorzitter), Dirk Lambrecht, Geert
Vandenbussche, Myriam Maes, Chantal Vanzieleghem, Loes Vandromme en Marc Devos (coördinator fietsbieb).
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