PROJECT "EENIEDER BURGEMEESTER"
Van aktieve deelname aan de ledenbevraging door OKRA TREFPUNTEN
GROOT ZEDELGEM naar een visietekst met concrete voorstellen.
Naar aanleiding van de lokale verkiezingen in oktober 2018 wil OKRA trefpunten Groot Zedelgem
– op basis van het project ‘éénieder burgemeester’ van ‘ Beweging.net’ - haar prioriteiten aan de
huidige en toekomstige beleidsmensen kenbaar maken.
In het memorandum ‘lokale verkiezingen‘ van de Vlaamse ouderenraad lezen we dat Vlaanderen
verder vergrijst. Tussen vandaag en 2024 (einde van de volgende lokale bestuursperiode) zal het
aantal 60- plussers in Vlaanderen met +/- 13,5 % toenemen. (*1)
De totale bevolking van Zedelgem zal 1,7% aangroeien tussen 2017 en 2027.
De 65+ groep vormt in Zedelgem 20% van de totale bevolking in 2017 en in 2027 wordt dit
22,8%. Binnen de 65+ groep groeit de groep ouderen van 80+ het sterkst aan, de vergrijzing binnen
de vergrijzing. (*2)
totaal groep 65-100
mannen
vrouwen

2017
4527
2131
2396

2027
5261
2548
2713

totaal groep 80+
mannen
vrouwen

1224
494
730

1461
658
803

aangroei%
+ 16,2
+ 19,6
+ 13,2
+ 19,4
+ 33
+ 10

Ouderen worden een steeds grotere actieve en gezonde bevolkingsgroep. Ze willen dat er naar hen
geluisterd en met hen rekening gehouden wordt. Ook ouderen die een beperking en/of nood aan
zorg hebben beschikken over nog heel wat competenties en talenten waarmee ze kunnen bijdragen
tot een actieve, aangename en zorgzame gemeente.
OKRA trefpunten Groot Zedelgem wil aan elke oudere kansen bieden om actief ouder te
worden zowel op fysisch, mentaal als sociaal gebied zodat zij zich kunnen blijven ontplooien
en deelnemen aan het maatschappelijk leven.
De gemeente beschikt over heel wat hefbomen o.a. de ouderenadviesraad die kan bijdragen tot de
uitbouw van een leeftijdsvriendelijk Zedelgem. Ook de nieuwe bestuursuitdagingen zoals de
inkanteling van de OCMW’s in de gemeentelijke structuren en de afkalving van bevoegdheden van
zorg/welzijn van de provincies’ zullen een effect hebben op het zorg- en welzijnsbeleid van ieder
van ons, in bijzonder de ouderen.
Een argument meer om als OKRA trefpunten Groot Zedelgem zelf het initiatief te nemen om
onze prioriteiten te benoemen en kenbaar te maken.
De groter wordende +80 ouderengroep stelt specifieke uitdagingen.
- De vereenzaming door o.a. het verlies van een partner en groter wordende afhankelijkheid.
- De kans op groter wordende invaliditeit met de eraan gekoppelde zorgvraag.
- Het stijgende voorkomen van dementie. Iemand heeft 1 kans op 5 op dementie tijdens zijn
leven. Die kans is 10% boven 65 jaar, 20% boven 80 jaar en 40% boven 90 jaar. (*3)
OKRA trefpunten Groot Zedelgem stelt dat deze problematieken prioriteit verdienen voor het
toekomstig beleid.
Bij de aanpak van de bevraging vertrokken we van een maximale betrokkenheid van en inbreng

door alle bestuursleden en OKRA leden van OKRA trefpunten Groot Zedelgem. Met de respons
van de bevraagde leden hebben zij aan de hand van de structuur van het project ‘ éénieder
burgermeester’, prioriteiten in hun eigen woorden geformuleerd.
Daarna werd door een werkgroep een ordening en synthese gemaakt. Er werden scores bepaald op
basis van de frequentie van het aantal maal dat een item voorkwam in de schriftelijke bevraging.
We komen daardoor tot 4 clusters van thema ’s nl. communicatie, wonen, mobiliteit en welzijn.
Dialoog, communicatie en informatie vormen de rode draad én zijn het fundament bij elk van
de 3 weerhouden prioriteiten, MOBILITEIT, WONEN en WELZIJN.

BASIS VOOR DE AANPAK VAN DE PRIORITEITEN
INFORMATIE – DIALOOG - COMMUNICATIE
1. Een betere informatie en communicatie met de burgers verzorgen. De ouderen verwachten
dit in een eenvoudige begrijpelijke taal. Dit kan digitaal, op papier en via persoonlijk
contact.
2. Naast de algemene informatie over het reilen en zeilen van de gemeente vragen ouderen
meer specifieke informatie over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van diverse vormen
van dienstverlening, beschikbare tussenkomsten en subsidiemogelijkheden op het vlak van
zorg, van wonen en over de integratie van migranten.
3. Een actieve ondersteuning om de digitale kloof bij ouderen weg te werken.
4. Een constructieve dialoog omtrent alle aangelegenheden met impact op ouderen met focus
op dialoog met de ouderenadviesraad.

PRIORITEIT 1

-

MOBILITEIT

De mobiliteit bevorderen ten voordele van de zwakke weggebruiker, door inrichting van een
veilige weginfrastructuur, een doordacht parkeerbeleid en een uitnodigend openbaar
vervoer.

1. Aandacht en actie voor veilige, comfortabele en goed onderhouden voet- en fietspaden
met bijzondere aandacht voor toegankelijk voor rolstoelen , kinderwagens, rollators, voldoende
verlaagde drempels voor op- en afrijden, aandacht voor effen overgangen tussen beton en
asfaltstroken, veiligheid op kruispunten enz.

2. De snelheid van het autoverkeer beperken bij oversteekplaatsen en in de centra van
de deelgemeenten.
3. Het openbaar vervoer optimaliseren en beter afstemmen op het gebruik door ouderen zodat
het bevorderend werkt op hun maatschappelijke participatie en comfort. Bijzondere
aandacht voor betere organisatie en frequentie tussen de deelgemeenten, naar Torhout
(ziekenhuis) en aandacht voor meer schuilhokjes bij de haltes.
4. Niet hinderende parkeerzones uitwerken met aandacht voor vrachtwagens en optreden
tegen wild parkeren.

PRIORITEIT 2 - WONEN
Uitbouw van leefbare en nette buurten met bijzondere aandacht voor levenslang wonen in
een veilige, uitnodigende en comfortabele omgeving.

1. Levenslang en aangepast wonen nastreven voor elke oudere Groot Zedelgemnaar. De
eigen woning is het uitgangspunt . Praktisch advies, financiële en materiële ondersteuning
is hierbij belangrijk.
2. Aangepaste woonvormen wanneer de zorgvraag groter wordt en zo mogelijk in de eigen
deelgemeente.
3. Zorg voor een veilige, comfortabele, nette en uitnodigende woonomgeving.
Straatverlichting 's nachts niet doven maar verminderen; op centrale plaatsen openbare
toiletten voorzien, ook voor personen met beperking; aandacht voor goed onderhouden
groen met kleur en actieve strijd in het vermijden en verwijderen van zwerfvuil.

PRIORITEIT 3 - WELZIJN
Bevorderen van het welzijn van ouderen met bijzondere aandacht voor de problematiek van
vereenzaming en personen met dementie door het ondersteunen en faciliteren van
◾sociale contacten en actieve deelname aan de samenleving

◾zinvolle activiteiten, vrijwilligerswerk, verenigingsleven en de kans om anderen te
ontmoeten
◾hulp en steun van andere mensen en professionele zorg als het moeilijk gaat.
1. Vrijwilligersorganisaties zijn belangrijk voor het welzijn van de ouderen en verdienen
gemeentelijke ondersteuning.
2. Initiatieven voor zorgzame buurten, een volwaardig zorgcontinuüm, en mantelzorgers
moeten aangemoedigd en ondersteund worden.
3. Aan ouderen aangepaste en polyvalente ontmoetingsruimten ontwikkelen in alle deelgemeenten
Bijlage : De concrete prioriteitenlijsten van de OKRA trefpunten Aartrijke, Loppem, Veldegem en
Zedelgem.
Gegevensbronnen.
*1 : Memorandum lokale verkiezingen 2018 – 7 speerpunten voor een inclusief en leeftijdvriendelijk lokaal
ouderenbeleid. 21/06/2017 - www.vlaamse-ouderenraad.be
nieuwsbrief@vlaamse-ouderenraad.be
*2 : Statistiek Vlaanderen – agentschap binnenlands bestuur – editie 2018. Prognoses.
www.statistiekvlaanderen.be
*3 : Prevalentie hoeveel personen in Vlaanderen dementie hebben. J. Steyaert 2016 – www.dementie.be

Bijlagen: Nota’s deelgemeenten

BOUW MEE AAN JE GEMEENTE
OKRA Aatrijke
Huisje tuintje boompje
- Meer aanwervingen bij de groendienst zodat die mensen hun werk kunnen doen en
niet onnodig verplaatsingen.
- Minder beplanting meer gazon zodat de gemeentewerkers kunnen onderhouden.
Meer personeel voor de groendienst. (x 2)
- De voetpaden herstellen.
- De lichten laten branden ’s nachts (x3)
Vrije tijd!
-Sociale contacten onderhouden via verenigingen.
- minder recepties voor hoog geplaatste personen. ( x 4)
Duurzaamheid:
-Meer recycleren. / Groene oases scheppen
- Geen domme kunstwerken zoals de zwaailicht; ( x 3)
- geen grote projecten. (x 3)
Technologie
- Wifi vrij toegankelijk maken.
- Meer hulp aan bejaarden voor de mensen die niet met computer kunnen werken. (
x 2)
- Niet alles uit de hand geven, verkopen is verarmen.
Welzijn
- Hekel punt: Voetpaden die toegankelijk zijn voor senioren en mindervaliden
- Minder zwaar verkeer door de dorpskom.
- Verkeer regelen tussen 16u30 en 18 uur aan de kerk (x 2)
- Meer respect voor fietsers en wandelaars (x 2)
- Politiekers moeten meer naar de gewone mensen luisteren. Pensioen verschil te
groot
Droombuurt
- Mensen met aandacht voor elkaar die klaar staan bij nood in de buurt
- Betere voetpaden zodat rolstoel-gebruikers op voetpad kunnen rijden maar niet op
de baan moeten (x 3)
Samen doen
- Samen werken voor een betere buurt en gelijke levensstandaard.
- Alles proper houden en respect voor ieders tuig. ( x 2)
- Toezicht voor snelheid. Verdraagzaameid voor fietsers en voetgangers
- Controle op wie blikken en flessen wegwerpt.
Koning Auto?
- Op regelmatige basis een bus van de lijn is bijna niet aanwezig in ons dorp bv Op
zondag slechts 1 bus naar Brugge op de middag.

-

Verbinding met Torhout en Brugge ( x 2)
Veiligheid in het centrum v d ons dorp: Zwaar vervoer vermijden.
Zwaar verkeer buiten de gemeente, snelheid tractoren / meer controle ( x 4)
Tractorsluisen in Moubekestraat en Brugse heirweg verwijderen

OKRA LOPPEM
PROJECT "EENIEDER BURGEMEESTER"

Van actieve deelname aan de bevraging door OKRA Loppem naar een visietekst
met concrete voorstellen.
Naar aanleiding van de lokale verkiezingen in oktober 2018 wil OKRA Loppem – op basis van het
project ‘éénieder burgemeester’ van ‘ Beweging.net’ - haar prioriteiten aan de huidige en
toekomstige beleidsmensen kenbaar maken.
In het memorandum ‘lokale verkiezingen’ van de Vlaamse ouderenraad- 21/6/2017 - ‘ 7
speerpunten voor een inclusief en leeftijdsvriendelijk ouderenbeleid’ lezen we dat Vlaanderen
verder vergrijst. Tussen vandaag en 2024 (einde van de volgende lokale bestuursperiode) zal het
aantal 60- plussers in Vlaanderen met +/- 13,5 % groeien. Daardoor zullen de 60-plussers bijna 29%
van de Vlaamse bevolking uitmaken. Daarbij zal 1 op de 15 Vlamingen ouder zijn dan 80 jaar!
Ouderen zijn nu ook actiever, gezonder en willen dat er naar hen geluisterd en met hen rekening
gehouden wordt. Ook ouderen die een beperking en/of nood aan zorg hebben beschikken over
nog heel wat competenties en talenten waarmee ze kunnen bijdragen tot een actieve, aangename
en zorgzame gemeente.
OKRA Loppem deelt dezelfde visie en wil aan elke oudere kansen bieden om actief ouder te
worden zowel op fysisch, mentaal als sociaal gebied zodat zij zich kunnen blijven ontplooien en
deelnemen aan het maatschappelijk leven.
De gemeente beschikt over heel wat hefbomen (o.a. de ouderenadviesraad Groot Zedelgem) die
kan bijdragen tot de uitbouw van een leeftijdsvriendelijke gemeente.
Ook de nieuwe uitdagingen zoals de ‘ inkanteling van de OCMW’s in de gemeentelijke structuren’
en de ‘ afkalving van bevoegdheden van zorg/welzijn van de provincies’ zullen een effect hebben
op het zorg- en welzijnsbeleid van ieder van ons, in bijzonder de 55 plussers
Een argument meer om als OKRA Loppem zelf het initiatief te nemen om onze prioriteiten te
benoemen en kenbaar te maken.
Eén van de grote uitdagingen waarvoor we staan is ‘hoe omgaan met dementie?’. Bij de inleiding
van de handleiding ‘ dementievriendelijke gemeenten’( VVSG/Koning Boudewijnstichting – Veerle
Baert) lezen we dat er elke 7 seconden -wereldwijd- iemand bijkomt met één of andere vorm van
dementie. De kans op dementie bij mannen is 1 op 5 en bij vrouwen 1 op 3. Voor België wordt
momenteel het aantal personen met dementie geraamd op 165.000, waarvan +/- 3000 zelfs jonger
dan 65 jaar is. Als effectieve behandelingen uitblijven wordt voorspeld dat het aantal personen
met dementie tegen 2050 zal verdubbelen. Nog een reden om vanuit OKRA Loppem ook deze
problematiek op te nemen in haar prioriteiten voor het toekomstig beleid.
Bij de aanpak van de bevraging zijn we vertrokken van een maximale betrokkenheid van en inbreng
door alle bestuursleden en OKRA leden van OKRA Loppem. Met een respons van ruim 50 % van
de bevraagde leden hebben zij aan de hand van de structuur van het project ‘ éénieder
burgermeester’, hun eigen prioriteiten in hun eigen woorden geformuleerd.
Daarna werd door een werkgroep een ordening en synthese per thema gemaakt op basis van de
structuur uit het hierboven al vernoemde memorandum van de Vlaamse ouderenraad. Er werden
scores bepaald op basis van de frequentie van het aantal maal dat een item voorkwam in de
schriftelijke bevraging.

Hierbij kwamen we tot de volgende samenvatting met scores:
PRIORITEIT
1
2
3
4
basis

SPEERPUNT
Publieke ruimte en mobiliteit (speerpunt 5)
Aangepast wonen en zorg voor ieders welzijn (speerpunt 4/6)
Sociale en Culturele participatie (speerpunt 3)
Buurt in beweging (speerpunt 7)
Dialoog met ouderen, communicatie en participatie, strijd tegen
armoede en sociale uitsluiting (speerpunt 1 / 2)

SCORE
97
30
30
12
46

We komen daardoor tot 4 clusters van thema ’s nl. communicatie, wonen, mobiliteit en welzijn.
Dialoog, communicatie en informatie vormen de rode draad én zijn het fundament bij elk van
de 3 weerhouden prioriteiten, MOBILITEIT, WONEN en WELZIJN.

BASIS VOOR DE AANPAK VAN DE
3 WEERHOUDEN PRIORITEITEN
INFORMATIE – DIALOOG
- COMMUNICATIE
Voorstellen van prioriteiten om werk te maken van betere informatie en communicatie met burgers,
digitaal, op papier en via persoonlijk contact:
-

Quid toekomst van WZC – idem huidige serviceflats en bejaardenhuisjes– welke ondersteunende
dienstverlening in geval van noodoproepen en valincidenten?
Vraag naar informatie over de huidige dienstverlening, wijzigingen en veranderingen vanuit het beleid (digitaal, website…)
Nood aan info wat het beleid doet voor integratie en ondersteuning van migranten in de gemeente.
Nood aan up to date sociale kaart (op papier en digitaal) met duidelijke consult- aanspreekfunctie (telefoon/digitaal) door één persoon die dan doorverwijst en opvolgt.
Nood aan informatie over huidige subsidiemogelijkheden met betrekking tot wonen.
Vraag naar vrije WIFI in alle openbare en publieke plaatsen zoals Pasterelle, sporthal en parochiezaal.
Vraag naar informatie over de functie van de Pasterelle
Boekje voorzien met info specifiek gericht op 55 plussers, of blad vrijhouden voor 55 plussers in infoboekje
Zedelgem.

Voorstellen van prioriteiten om de digitale kloof weg te werken.
-

Basiskennis voor zowel valide als minder valide inwoners verhogen, door het organiseren van
opfrissingscursussen en ondersteunende hulp hierin. (door buurt? overheid? sociaal netwerk betrokkene).
Ook ondersteuning naar gebruik van technologische apparaten – GSM-verwarming- huishoudtoestellen.

Voorstellen van prioriteiten voor constructieve dialoog over alle aangelegenheden met impact op
ouderen.

-

Voor beslissingen van wijzigingen en veranderingen in de dienstverlening.
Voor beslissingen zoals het doven van de verlichting in bepaalde straten om 23u30 ( impact op veiligheid
enz.…)

PRIORITEIT 1
MOBILITEIT
De mobiliteit bevorderen ten voordele van de zwakke weggebruiker, door inrichting van
een veilige weginfrastructuur, een doordacht parkeerbeleid en een uitnodigend openbaar
vervoer
Voorstellen van prioriteiten voor veilige, comfortabele en goed onderhouden voet- en
fietspaden
-

Goede voetpaden-breed en toegankelijk voor rolstoelen, kinderwagens, rollators… niet schuin aflopend,
voldoende verlaagde drempels voor op- en afrijden. Nadien ook structureel onderhoudsplan.
Gebruikersveilig maken van de voetweg tussen Rijselstraat en de kerk , voldoende breed voor rolwagens
(Wit Huis).
Aanpak van uitstekende wortels van bomen (vb. Karekietlaan).
Analyse van bestaande fietspaden op vlak van verkeersveiligheid (kinderen, volwassenen, ouderen,
mindervaliden, hulpmiddelengebruikers…)- zie ook overweg t.h.v. Stationsstraat en Kattestraat.
Aanpak van onveilig fietspad naast Rolleweg vanaf Bethanië tot Torhoutse steenweg.
Aanpak van hobbelige fietspaden (bv. Bij overgangen van asfalt naar beton).
Vraag naar laadpalen voor elektrische fietsen.

Voorstellen van prioriteiten om de snelheid van het autoverkeer te beperken en om (wild)
parkeren aan te pakken
-

-

-

Zone 30 creëren in alle straten om en rond de school. Invoeren met periodiek toezicht /opvolging door
politie.
Ook snelheid beperken in de Stationsstraat. Keuzes maken uit verschillende mogelijkheden: Zone 30, aantal
Zebrapaden van 4 naar 7 brengen, aanleg van rond punt ter hoogte van de begrafenisonderneming en
aanleg van aangepaste parkeerruimten er rond.
Autoverkeer tussen en rond OKAY, nieuwbouw appartement en Stationsstraat aanpakken. Is een blijvend
zwaar pijnpunt.
Kattestraat wordt nu ervaren als een sluikweg, waar ook snel gereden wordt.
Geen vrachtwagens laten parkeren op het dorpsplein.
Aanpak problemen rond het parkeren van auto’s in Beukenweg, dopheidelaan… met hinder voor
voetgangers, kinderen in buggy’s en minder mobiele bewoners tot gevolg.

Voorstellen van prioriteiten voor het openbaar vervoer.
-

-

Grondige analyse van het openbaar vervoer – zowel naar uurregeling van de bussen als naar bereik. De
huidige situatie is onvoldoende afgestemd op de noden van de ouderen. Dit met een negatieve impact op de
maatschappelijke participatie en comfort van de oudere tot gevolg.
Overdekte bushalte aan OKAY, met zitbank aan beide kanten.

PRIORITEIT 2
WONEN
Uitbouw van leefbare en nette buurten met bijzondere aandacht voor levenslang wonen in een
veilige en uitnodigende en comfortabele omgeving.
Voorstellen van prioriteiten voor een duurzaam en aangepast wonen.
-

Prioritaire aandacht voor het levenslang wonen in eigen woning.
Advies, financiële en materiële ondersteuning, met één aanspreekpunt (woningaanpassing, bouwen en
verbouwen, energie, premies en andere vormen van ondersteuning).
Ophalen van groen en keukenafval om de 14 dagen.

-

Nood aan betaalbare (rekening houdend met pensioenhoogte) bejaarden- en assistentiewoningen.

Voorstellen van prioriteiten voor een veilige, comfortabele en nette, uitnodigende omgeving.
-

-

Gedoofde straatverlichting rond 23u30 – onverantwoord voor veiligheid.
Nood aan openbare toiletten ( dames/heren) in (en niet alleen in het centrum) van Loppem.
Creëren van gemengde woonbuurten ( jonge en oudere gezinnen – onderlinge structuren/ afspraken, met
ook aandacht voor opnemen van migranten)
Zorg voor groen in de gemeente dat uitnodigt tot beweging en activiteit. Ook rond het WZC Klaverveld is dit
belangrijk.
Aanpak zwerfvuil – zeker in Rijselsestraat (flexi Job) -en onderhoud graskanten voetpaden en straattuinen.
Kerkhof Loppem beter onderhouden- ook in het kader van valpreventie.
Verwijderen van onnodige reclameborden.

PRIORITEIT
3
WELZIJN
Bevorderen van het welzijn van ouderen, met bijzondere aandacht voor de problematiek van
vereenzaming en personen met dementie; ondersteunen en faciliteren van:
□ sociale contacten en zinvolle activiteiten, actieve deelname aan de samenleving
□ vrijwilligerswerk en verenigingsleven
□ hulp en steun van andere mensen en professionele zorg als het moeilijk gaat.
Voorstellen van prioriteiten om het welzijn te bevorderen.
-

De parochiezaal en de sporthal die als polyvalente ruimte dienst doet zijn verouderd. Ze zijn niet
meer aangepast aan de hedendaagse normen en zelfs onveilig. Dringende aanpak is hier nodig om iedereen
in Loppem (jong en oud )verder mogelijkheden te geven om elkaar te ontmoeten, te sporten en aan socioculturele activiteiten deel te nemen. Voor het verenigingsleven dat instaat voor de realisatie van die
activiteiten is een goede infrastructuur een noodzaak en vereiste.

-

Ondersteuning in het organiseren van sportactiviteiten (jongeren, ouderen, andersvaliden)

-

Nieuwe inwoners wegwijs maken door een ontvangstcomité per wijk.

-

Financiële en materiële ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.
Ondersteuning van initiatieven voor zorgzame buurten en mantelzorgers (structuur van buurtcontacten en
buurtopvang, rol van de wijkagent hierin, organisatie van buurtfeesten.
Verder investeren in een volwaardig zorgcontinuüm in Loppem – dienstencentrum,

bejaardenwoningen…, assistentiewoningen en klantvriendelijke openingsuren Pasterelle
Klusjesforum voor alle mensen die het niet zo breed hebben.

-

Gratis ophaalpunt van spullen, goederen… in goede staat (naast spullenhulp en de
Kringwinkel)

Voor verslag
De Werkgroep – 10/01/2018

Okra Veldegem
Bouw mee aan je gemeente Veldegem
Huisje – tuintje – boompje, realistisch? Dit idee heb ik voor wonen in mijn
gemeente.
-

Meer groen.
Meer zitbanken in de parken

(4)
(3)

Technologie in de gemeente? Zo wordt mijn gemeente een slimme gemeente.
-

Multimedialessen

Dit is mijn droombuurt.
-

Onkruid op de straat en greppels verwijderen.
Verlichting laten branden ’s nachts voor een veilig gevoel
Bladeren ruimen in de Halfurendreef in de herfst.

(8)
(25)

Zo doen we samen iets voor mijn gemeente.
-

Oppoetsen van de straten door de boeren.

Koning auto? Of toch maar niet?! Zo moet vervoer in mijn gemeente aangepakt
worden.
-

Betere fietspaden en meer fietspaden aanleggen.

(15)

Welzijn voor alle inwoners van mijn gemeente? Daarvoor doen we dit.
-

Openbare toiletten
(18)
Bouwen van een ontmoetingscentrum
Losliggende tegels vastleggen en ervoor zorgen dat de vanop de straat
gemakkelijk op het voetpad kunnen.
(28)

Duurzaamheid in mijn gemeente? Dat doe ik zo.
-

Gratis containerpark voor bejaarden

Mocht ik burgemeester zijn? Dan deed ik dit voor de vrije tijd.
-

Buslijn vanuit Veldegem via Rembert ziekenhuis.
(38)
Buurtfeesten
Oplossingen vinden voor mensen die minder mobiel zijn aan openbare
gebouwen.
(4)
Nieuw posthuis

OKRA Zedelgem
Bouw mee aan je gemeente
Huisje – tuintje – boompje, realistisch? Dit idee heb ik voor wonen in mijn
gemeente.
-

Stoppen met appartementen te bouwen in centrum van het dorp en meer
zorg voor groen.
(28)
Grasbermen meer onderhouden zodat het water weg kan
(5)
Open perken meer onderhouden en meer maaien.
(4)
Snoeien van de grote bomen langs de wegen.
(7)

Technologie in de gemeente? Zo wordt mijn gemeente een slimme gemeente.
-

Een duidelijkere en overzichtelijke site van de gemeentediensten.
(4)
Rekening houden met mensen die geen PC hebben.
Op de site van de gemeente meldingen kunnen doorgeven van problemen
in de gemeente.
(9)

Dit is mijn droombuurt.
-

Verlichting laten branden ’s nachts voor een veilig gevoel
Voetpaden herstellen waar nodig.
Fietspaden ook strooien wanneer het glad is.
Openbare vuilnisbakken regelmatig ledigen.
Plaats voor speelpleintjes.
Meer groen en zitbanken
Onkruid op de straat en greppels verwijderen.

(43)
(36)
(8)
(10)
(5)
(14)

Zo doen we samen iets voor mijn gemeente.
-

Meer afvalbakken plaatsen om zwerfvuil te vermijden.

Koning auto? Of toch maar niet?! Zo moet vervoer in mijn gemeente aangepakt
worden.
-

Eenrichtingsverkeer in het dorp zodat het verkeer makkelijk kan
doorschuiven in het dorp. (file in de Loppemsestraat)
(31)
Betere verbinding van DE LIJN de zondag voormiddag.
(5)
Buslijn vanuit Zedelgem-dorp via Rembert ziekenhuis.
(45)
Aanhangwagens verbieden dag en nacht te laten staan in het centrum.
(3)
Personeel op de markt laten parkeren i.p.v. aan het gemeentehuis zodat
de minder mobiele mensen dichter kunnen parkeren
(3)

-

-

Spiegels plaatsen op kruispunten waar moeilijk zicht is van andere straat
(voorbeeld aan de frituur Sano
(25
Verbieden om langs de weg ts. Dorp en Zuidwege te parkeren van
vrachtwagens of aanhangwagens. Gevaar voor de fietsende kinderen.
(3)
Voldoende parkeerplaatsen aan het station
(4)
Zwaar verkeer verbannen uit het dorp.
(7)
De BUSLIJN 72 via de Kronestraat en Diksmuidse Heirweg naar de
Loppemsestraat laten rijden.
(8)

Welzijn voor alle inwoners van mijn gemeente? Daarvoor doen we dit.
-

-

-

Meer hulp die betaalbaar moet zijn
Openbare toiletten
(21)
Fietspaden langs de drukke Snellegemsestraat en Kronestraat aanleggen
voor de veiligheid van de kinderen. Veel meer fietspaden in Zedelgem
aanleggen
(18)
Voetpaden breed genoeg houden voor rolstoelgebruikers alsook
losliggende tegels vastleggen en ervoor zorgen dat de vanop de straat
gemakkelijk op het voetpad kunnen.
(37)
Gemeentehuis elke dag open, zowel in de voormiddag als in de
namiddag.
(9)
Zoveel mogelijk de voetpaden vrijhouden van reclameborden. (zie aan
het Kruidvat)
(25)
Voetpaden aan de Groene Meersen na de vele jaren eens vernieuwen.
(25)
Bij gebreken aan de nutsvoorzieningen het euvel sneller herstellen.
Overdekte bushokjes.

Duurzaamheid in mijn gemeente? Dat doe ik zo.
-

-

Ervoor zorgen dat het regenwater rapper weg kan zodat men in de wijken
niet meer onder water komen te staan en men daardoor zijn toilet op een
normale manier kan gebruiken.
(17)
Bij het aanleggen van het kostelijke waterbekken ervoor zorgen dat het
dan iets opbrengt.
(10)
Groene Meersen uitbouwen met meerdere plaatsen voor zoals kubb en
petanque.

Mocht ik burgemeester zijn? Dan deed ik dit voor de vrije tijd.
-

Ontspanning en sport in de gemeente voor senioren gratis.
Speelgelegenheden op de wijken voorzien en niet verwijderen zoals in de
Linde.

