Beste inwoner van Avelgem
Als beleidspartij willen wij onze ervaring
en het enthousiasme van onze ploeg inzetten
om u de komende jaren van dienst te zijn.
Sinds de grote bevolkingsenquête van 2016, met een
deelname van 20% van de Avelgemse huishoudens,
hebben wij niet stil gezeten. Maandenlang hebben we
gewerkt om oplossingen te zoeken voor de verzuchtingen en
de verwachtingen van de Avelgemnaren. Interne debatten en vele
groepsgesprekken met andere mensen, memoranda van adviesraden
en contacten met andere gemeenten, hebben geleid tot een stevig
inhoudelijke visie.
CD&V wil mensen verbinden, mensen versterken, mensen verenigen en mensen
vertrouwen geven. Deze 4 kernwaarden maken de basis uit van ons programma. In
deze brochure willen we u onze 20 speerpunten voorstellen.
In ons DNA zit ook de zorg voor de alledaagse bekommernissen ingebakken. Een menselijke
aanpak die zich niet laat vertalen in een inhoudelijk programma. Onze 20 speerpunten zijn
onze prioriteiten, maar we zijn veel meer dan dat. Onze sterke ploeg is een meerwaarde om de
uitdagingen waar Avelgem voor staat, aan te pakken. Stem dus gerust op alle kandidaten, voor
een warm, verbonden en hartelijk Avelgem.
Uw lijsttrekker, Koen Van Steenbrugge,
en uw vernieuwde CD&V ploeg.
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MENSEN VERBINDEN

mobiliteit en ruimte

MEER BELEVING EN HANDEL in
het centrum van Avelgem door
het opmaken van een strategisch
plan met betrokkenen én
personeelsbegeleiding voorzien
vanuit de gemeente.

GROENE HAVENS CREËREN
langs de gewestwegen
(oversteekplaatsen met
groen, fietsenstallingen,
…) en de natuur visueel
binnentrekken in het
centrum.

MEER EN VEILIGE TRAGE MOBILITEIT: brede
en goed onderhouden voet- en fietspaden,
meer mensen en jongeren op de fiets krijgen
door uitvoering van het fietsbeleidsplan en
EFFICIËNTER OPENBAAR VERVOER in alle
deelgemeenten.

Groen lint langs de Rijtgracht:
een fiets- en wandelvriendelijk
alternatief i.p.v. de gewestwegen,
in combinatie met een VEILIG
TRAGEWEGENNETWERK.

De KWALITEIT van de PUBLIEKE RUIMTE
VERSTERKEN: de stationsomgeving
inrichten als publieke ontmoetingsplaats,
meer zitbanken langs wandelroutes, meer
diverse speelruimte creëren.

MENSEN VERSTERKEN

zorg en dienstverlening
Het ondersteunen van een
RUILECONOMIE: mensen
ruilen ‘klusjes’ met elkaar. Dit
stimuleert menselijke contacten
en verstevigt het SOCIAAL
NETWERK in een buurt.

Het SOCIAAL HUIS UITBREIDEN: huis van het
kind verder uitbouwen om kinderarmoede
aan te pakken (bv. sociaal werker op
school, huiswerkklas, ..), investeren in
een ondersteuningsloket geestelijke
gezondheidszorg én een gelijkekansenbeleid
voor o.a. holebi’s en transgenders.

Een ONTMOETINGSPLAATS creëren voor
alle OUDEREN EN ZORGBEHOEVENDEN en
investeren in kwalitatieve ouderenresidenties.

Extra aandacht voor DIERENWELZIJN
en het beschermen van dierenrechten,
een gericht zwerfkattenbeleid,
diervriendelijke bestrijding van
verwilderde duiven en diverse exoten
en een aanspreekpunt bij de gemeente
voor dierenwelzijn.

Mensen moeten op eenvoudige
wijze hun gesorteerde afval
kwijt kunnen via een nieuw,
MODERN RECYCLAGEPARK in
een regionale samenwerking.
Zwerfvuil moet bestreden
worden.
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MENSEN VERENIGEN

leefbare buurten

Elke deelgemeente of groot
buurtcomité krijgt een budget om
projecten die de LEEFBAARHEID IN
DE BUURT VERBETEREN, zelf uit te
werken.

Aandacht voor CULTUUR
EN KUNSTONDERWIJS:
het culturele aanbod in
Spikkerelle verder versterken
en het transformeren van
de vrijetijdssite (Kasteel
Scheldeburcht – Spikkerelle)
tot socio-culturele
ontmoetingsplaats.

VERENIGINGEN, BUURTORGANISATIES
EN CLUBS MEER ONDERSTEUNEN,
zowel financieel als ruimtelijk (extra
ontmoetingscentra, ruimere uitleendienst
en dienstverlening op maat van het
evenement).

DORPSKERNEN AANTREKKELIJK MAKEN,
de oude pastorij wordt dorpshuis in Bossuit,
het ontmoetingscentrum in Kerkhove krijgt
een duurzame renovatie.

Investeren in kwalitatieve, moderne
SPORTINFRASTRUCTUUR. Het vergroten
van het sportaanbod moet veel meer
mensen aan het bewegen krijgen.

MENSEN VERTROUWEN
GEVEN IN DE TOEKOMST
Een ONLINE-GEMEENTEHUIS
oprichten: inzetten
op digitalisering van
dienstverlening, minder
administratieve regellast,
meer ondersteuning op maat
(bv. automatische toekenning
van premies).

LANDBOUW: beschermen en vlot toegankelijk
houden van onze voedsellandschappen,
opzetten van een samenwerkingsmodel voor
onderhoud en inrichting van de open ruimte.
Een duurzaam ecosysteem van grachten en
beken nastreven om de OVERSTROMINGSÉN DROOGTEPROBLEMATIEK aan te pakken.

BOUWSTOP in de open ruimte, geen nieuwe
verkavelingen in open gebied en meer ruimte
voor NATUURBELEVING EN BIODIVERSITEIT.

Lokale JOBCREATIE stimuleren en
ondersteunen via wijk-werken, een voldoende
groot en kwalitatief aanbod uitbouwen van
jobs vanuit het dienstenchequebedrijf en de
sociale tewerkstelling.

DUURZAME ENERGIE verder
promoten: verbeteren
energiezuinigheid voor de
eigen gebouwen, vernieuwen
van de openbare verlichting
(overschakelen naar dimbare
en slimme LED-verlichting),
vergroenen van het
wagenpark en inzetten op
burgerparticipatieprojecten voor
hernieuwbare energie.
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LIJST 3

De CD&V-jongeren

Meer info
over ons programma
en onze kandidaten op:

www.avelgem2018.be

1

VAN STEENBRUGGE Koen

2

VANDEPUTTE Trees

3

VAN DEN BUNDER Bram

4

DEROOSE Deborah

5

BYLS Koen

6

RAMOUDT Caroline

7

MAES Jörgli

8

DEFLO Eva

9

DEROOSE Frederik

10

VERCAEMST Magda

11

DAVIDTS Michel

12

SABBE Vera

13

VERVAECK Geert

14

VERBRUGGE Ruth

15

MARTYN Pieter Jan

16

VANHERPE Bernadette

17

DELBEKE Michael

18

DETAILLEUR Alexander

19

VANDEBURIE Rosa

20

DECOSTER Paul

21

KINDTS Lieve
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