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Beweging.net Anzegem

Kwaliteitsvol leven voor iedereen
De drie prioritaire thema’s waar beweging.net Anzegem de komende legislatuur wil op inzetten om dit
kwaliteitsvol leven voor iedereen te realiseren zijn: verkeersleefbaarheid, ondersteuning van het verenigingsleven en kwaliteit en kwantiteit van zorg en opvang verhogen.

Wij zijn fier op onze gemeente!
Op een unieke manier combineert
Anzegem een glooiend groen landschap
met landbouw en industrie. Drie gewestwegen doorklieven echter elke dorpskern.
Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid
vragen dringend een oplossing. Inzetten op
veilige fiets- en voetpaden, kindvriendelijke
schoolomgevingen en het ontraden van
doorgaand autoverkeer verkeer zijn meer
dan ooit de sleutel om onze kernen bruisend en gezellig te maken.

De grondige vernieuwing van de Grote
Leiestraat, veilige fietspaden tussen
Anzegem en Kaster, een fietsverbinding
naar Waregem staan in de stijger. De verbinding Anzegem-Vichte, IngooigemAnzegem, Anzegem-Wortegem en
Tiegem-Anzegem moeten voetganger- en
fietsveiliger aangelegd worden.

Een sterk verenigingsleven is
de motor van een bruisende
buurt!
Honderden vrijwilligers zetten zich in

voor onze talrijke verenigingen, sportclubs, ouderraden, verenigingsleven voor
volwassenen, senioren en zieken, zangkoren, toneelgroepen en muziekmaatschappijen. Zij verdienen een sterke financiële
en materiele ondersteuning. Moderne
vergaderlokalen met digitale communicatiemiddelen, prijsgunstige boekingen en
begeleiding bij vragen. Voor professionele producties wordt met de omringende
cultuurcentra samengewerkt. Inspraaken adviesraden zijn een bron van ideeën
voor het beleid.

Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid vragen dringend een oplossing.

Een sterk verenigingsleven is de motor
van een bruisende gemeente.

Kwaliteitsvol leven voor
iedereen!

Anzegem
De kern van beweging.net Anzegem: Lydie Vandermaelen, Monique Baelen en Rik
Colman

Het begint al met een professionele vooren naschoolse opvang in de directe schoolomgeving waar kinderen zich thuis voelen. Voorzien in voldoende sociale huuren koopwoningen. Nabije ontmoetingsmogelijkheden voor senioren en wie zich
eenzaam voelt. Dagopvang voorzien in
samenwerken met de lokale rust- en verzorgingscentra. Begeleiden en aanmoedigen van de vele mantelzorgers en het verder uitbouwen van het breed vrijwilligersnetwerk ANNAH voor mensen met een
zorgvraag.

Anzegem is fier op zijn groene gemeente.

Beweging.net Lendelede

We kiezen voor jong, groen en zorg
We kiezen resoluut voor jong!
We willen ze ruimte geven.
Jongeren hebben ruimte nodig om zich te
ontwikkelen. Dit kan zeker in de jeugdbewegingen, die in Lendelede heel goed
werken. Beweging.net wil dan ook werken aan de vernieuwing van de jeugdlokalen. De uitbouw of verbouwing van
hoeve Vercaemer kan een mogelijkheid
zijn om de jeugd bijkomende ruimte te
geven. In combinatie met een speelbos is
dit een enorme kans.
De coördinatie, ondersteuning van
opvanginitiatieven is een blijvende uitdaging. Niet alleen voor- en naschoolse

opvang, maar ook mogelijkheden in de
vakantieperiodes zijn een noodzaak.
Een veilige schoolomgeving is een droom
van ieder ouder. Hier willen we blijvend
zoeken naar alternatieven. Bv: door alternatieve wandel- en fietspaden, door verlichte oversteekplaatsen, door het zwaar
verkeer uit de dorpskern te weren.

We kiezen voor een groen
Lendelede!
We gaan resoluut voor toegankelijke en
onderhouden voet- en fietspaden. We
geven voorrang aan de de zwakke weggebruiker in de dorpskern. Het wandelwe-

gennetwerk met behoud van de bestaande trage wegen blijft een topprioriteit.
De groene kern van onze gemeente is het
Patrijzenbos. Beweging.net wil er niet
alleen de jeugd meer ruimte geven, maar
het mag een plaats worden waar jong en
oud samen kunnen genieten van dit stukje groen. We blijven ook dromen van de
realisatie van de groenzone over het stort.
Verdere aandacht voor premies en het
ondersteunen van renovatie van bestaande woningen en sociale projecten zijn een
must. Beweging.net wil ook een groepsaankoop van zonnepanelen.

De uitbouw of verbouwing van hoeve
Vercaemer kan een mogelijkheid zijn om
de jeugd bijkomende ruimte te geven.

We gaan de uitdaging aan!

Ook in Lendelede leven
mensen in armoede.
Mensen die door diverse
problemen het heel moeilijk hebben. We willen
dan ook hiervoor bijzondere aandacht. We gaan
voor creativiteit in het
aanbod van de dienstverlening. Zo willen we kansen voor een dagcentrum, uiteraard in
samenwerking met andere diensten, onderzoeken
en ook realiseren. Waar
kansen zich aanbieden
(bv. Bergkapel) moeten
Beweging.net Lendelede met Bruno Vanoverbeke, Rita Lammertyn, Claudine Rogiers, Ann Malysse , sociale woningen worden voorzien.
Liese Decroubele en Nico Parmentier

Lendelede

Het Patrijzenbos moet een plaats worden waar jong en oud samen kunnen
genieten.

Waar er kansen zijn moeten sociale
woningen worden voorzien.

