
 

jaarprogramma

september 2015 infoactief

BEWEGING.NET: ACV, CM, FEMMA, KWB, KAJ, OKRA, FAMILIEHULP, INTERNATIONAAL COMITé, PASAR, WERELDSOLIDARITEIT, ZIEKENZORG CM

Informatieblad voor spilfiguren en bestuursleden van beweging.net. Verschijnt in maart, juni, september en december. (4 nummers per jaar). Perio-
dieke uitgave van beweging.net Midden en Zuid West-Vlaanderen, i.s.m. CVBA V SO Sociaal Engagement, Ardooisesteenweg 67, 8800 Roeselare, 
tel. 051 24 04 44, fax 051 24 01 10 - Website: www.beweging.net. Redactie, foto’s en e-mail: dominique.coopman@beweging.net. 
V.U. Miche Vandenbroucke, Ardooisesteenweg 67, 8800 Roeselare. Afgiftekantoor: 8500 Kortrijk 1 - 2de afd. - Erkenningsnummer: P206650

 www.beweging.net

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

4/1132

““ “De wereld is ons dorp. Maar het dorp staat in brand. 
Eén op de 127 mensen in de wereld is op de vlucht. 
Laat ons als rijk Europa gastvrij zijn. Elk klein project is 
belangrijk, laat ons de handen in elkaar slaan en iets 
doen. Samen zijn we sterk”. 

“We hebben als beweging.net te lang 
op ons eilandje geleefd. Het is tijd om 
open te breken. Onze partners te leren 
kennen en samen te werken.” 

Gerda Mylle, 
voorzitter beweging.net Midden en 
Zuid West-Vlaanderen

Jan Scherpereel, 
beweging.net Oostrozebeke
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evenafstemmen

Je weet niet wat het is
om alles achter te laten, have en goed,
familie en je eigenlijke thuis.

Je weet niet wat het is
om oorlog en onrecht te ontlopen,
angst te ontvluchten, en niet te weten
waar armen bereid zijn om je te ontvangen.

Je weet niet wat het is
om te verlangen naar een onderkomen
en naar vrede om het misschien te vinden
in een land dat oorlog vredig ‘herdenkt’.

Je weet niet wat het is
om van minder dan nul te beginnen,
om te hopen dat je zonder papieren
toch een identiteit krijgt, opnieuw,
van voor af aan.

Je weet niet wat het is
en daarom wil je luisteren en zoeken
en niet vergeefs naar beelden kijken,
die niet om aan te zien zijn.

Je weet niet wat het is,
maar je weet dat het niet kan,
dat een mens voorgoed moet vluchten,
en daarom wil je in beweging komen.

Ja, wij komen in beweging,
wij samen, je weet toch wat dit is?

Luc Vandenabeele
Zingevingscoördinator Beweging.net West

Je weet niet 
wat het is…

“De vluchtelingencrisis gaat ons allen echt 
ter harte,” begon Miche Vandenbroucke 
tijdens de voorbije regiobijeenkomsten (in 
Zwevegem, Tielt en Roeselare), waarmee ze 
opriep om – in afspraak met bv. OCMW of an-
dere lokale partners – de handen uit de mou-
wen te steken, zoals bv. in Roeselare waar 
beweging.net uitpakt met een inzamelactie 
voor het Fedasil-asielcentrum in Poelkapel-
le (zie pagina 8 van deze Infoactief). De regio-
secretaris vroeg ook aandacht voor ‘Politiek 
halfweg’ (we zijn halfweg de legislatuur in de 
gemeente en dus is het tijd voor een tusse-
nevaluatie), voor de komende bestuursver-
kiezingen bij CD&V en voor My Trusto dat per 
1 januari 2016 ook in West-Vlaanderen van 
start gaan. My Trusto is de dienst die mensen 
die in schulden geraken moet behoeden voor 
onnodige deurwaarders- en gerechtskosten. 
“Het is onze taak als beweging.net om onze 
partners bijeen te brengen en samen te wer-
ken, maar ook om zoveel mogelijk te wegen 
op het beleid.” 

Daarop lichtte stafmedewerker Wannes Sta-
elens de komende activiteiten toe (zie pagina 
3). Daarbij focuste hij op de vernieuwde web-
site http://mzwvl.beweging.net en de kans 
en oproep om, naast Visie, via Facebook en 
UiTdatabank.be eigen activiteiten aan te kon-
digen. 

Sander Deflo van zijn kant gaf tekst en uitleg 
bij het indienen van de formulieren voor de 
afdelingssubsidies (met een basis- en wer-
kingstoelage) 2014-2015, uiterlijk tegen 15 
oktober. Daarnaast besprak hij de aanpak 
van Politiek halfweg. Sander stelt voor om 
de drie prioriteiten die elk bewegingspunt 
toen maakte voor het toekomstig beleid 
2012-2018 (zie de Rerum Novarum-flyer of 
het memorandum van 2012) terug onder de 
loep te nemen en te zien wat er al werd gere-
aliseerd en wat niet, en dan met het beleid in 
discussie te gaan en/of een actie te voeren. 
(Zie pagina 6-7). 

Vorming: de regiobijeenkomsten

Na deze uitvoerige uitleg, werden de deelne-
mers aan de regiobijeenkomst opgedeeld in 
drie groepen en vond in drie workshops (drie 
methodieken) een uitwisseling plaats rond 
telkens een ander thema. 

Bij Bart Beernaert en ‘De schaalvraag’ kon 
je snel op zoek hoe je met je bewegingspunt 
een stap vooruit zet. De schaalvraag is een 
oplossingsgerichte methodiek om in dia-
loog te gaan rond een gekozen uitdaging. 
Aan de hand van een cijfer tussen 0 en 10 
geven jullie aan waar jullie bewegingspunt 
momenteel staat met betrekking tot deze 
uitdaging. 10 is de gewenste situatie, bij 0 is 
er nog niets van de gewenste situatie aan-
wezig. Daarna bespreken jullie hoe jullie als 
groep een stapje vooruit kunnen zetten. Ten 
slotte vertalen jullie dit in concrete acties op 
korte termijn. Deze methodiek helpt jouw 
bewegingspunt om uitdagingen via kleine, 
haalbare stappen aan te pakken. Meer infor-

Omgekeerd brainstormen: een ideale methodiek om 
nieuwe ideeën en doelen scherp te stellen.

We vergaderen soms te veel en 
komen te weinig tot actie. 

Tijd voor verandering.
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matie vind je als je googlet (via google) naar 
‘de-oplossingsgerichteschaalvraag’

Bij Wannes Staelens kon je in het kader van 
Politiek halfweg Omgekeerd (leren) brain-
stormen. De eerste vraag was: hoe kan je de 
inwoners uit jouw gemeente het leven moe 
maken? Eens die vraag beantwoord, was de 
volgende: en hoe kan je dat nu omkeren, wat 
moet er gebeuren om van jouw gemeente 
een aangename en warme gemeente te ma-
ken waar het fijn wonen is? 

De methodiek die Sander Deflo voorstelde 
was de Vrijwilligerspuzzel. Die bestaat erin 
om via 10 stappen nieuwe vrijwilligers te wer-
ven voor je bewegingspunt. Hiernaast de 10 
stappen op een rij:

1. Wat is het gezicht van je organisatie? 
Breng de identiteit, het imago, maar 

 ook de sterktes en zwaktes van je 
 organisatie in kaart.
2. Waarom heeft je organisatie 
 vrijwilligers nodig?
3. Welke vrijwilligers heeft je 
 organisatie nodig?
4. Hoe formuleer je je 
 wervingsboodschap? 
5. Kies een communicatiekanaal.
6. Van ideeën naar acties
7. Maak een draaiboek
8. Voer je actie(s) uit.
9. Evalueer
10. Zet je vrijwilligers in de bloemetjes.

Dominique Coopman

MEER INFO

Meer info op www.beweging.net, klik 
regio Midden Zuid West-Vlaanderen 
aan, regionieuws/regiobijeenkomsten 
september

En via die link of rechtstreeks: 
•	 De	PPT-voorstelling	van	de	regiobij-

eenkomst: regiobijeenkomst_sep-
tember15_ppt_20150915_kleur.pdf

•	 Politiek	halfweg:	hoe	aan	de	slag?	
PolitiekHalfweg_samenvatting.pdf

•	 Hoe	een	FB	event	aanmaken?	Hoe	zet	
ik mijn activiteit op UitinVlaanderen? 
Hoe_online_promo_maken.pdf

Doe ook beroep op je de begeleider van 
jouw bewegingspunt:
miche.vandenbroucke@beweging.net; 
sander.deflo@beweging.net; 
wannes.staelens@beweging.net; 
bart.beernaert@beweging.net 
of dominique.coopman@beweging.net

De volgende regiobijeenkomsten vinden 
plaats:
•	 12 januari 2016, 19u30, 
 ACV Dienstencentrum Meulebeke
•	 13 januari 2016, 19u30, 
 OC De Wervel Bellegem
•	 14 januari 2016, Vergadercentrum 

beweging.net Roeselare

Tijdens een regiobijeenkomst leer je uit hoe 
andere bewegingspunten het aanpakken.

‘Het mag vooruit gaan. Jongeren dromen wel eens, 
maar begint niet alles bij een droom?’

Wat plezant is, trekt aan. Ook voor jonge vrijwilligers 
en medewerkers.

‘Me inzetten voor Femma en 
beweging.net is een verlengstuk 
van wat ik al deed in de Chiro.’
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REgERINgEN MIchEl EN 
BOuRgEOIS StEllEN gEWONE 
MENSEN zWaaR tElEuR!

DE WERkNEMERS EN gEzINNEN 
BEtalEN hEt gElag.

gROtE BEDRIJVEN EN gROtE 
VERMOgENS ONtSpRINgEN DE DaNS.

Op 7 oktober 2015 is de regering-Michel 1 
een jaar aan de macht. In dat jaar nam ze een 
hele rist van onverteerbare maatregelen voor 
werknemers, voor gepensioneerden, voor 
werkzoekenden en zieken en zeker ook voor 
jongeren die de toekomst van het land zijn. 
Antisociale maatregelen, druppelsgewijs uit-
gevoerd, die ons echter enkel wat kruimels 
overlaten.

En … het gaat maar door. 
De onrechtvaardige en onevenwichtige taxshift 

•	 Er gebeuren pijnlijke besparingen in het 
middelbaar en hoger onderwijs.

•	 Subsidies voor de culturele sector en het 
sport- en verenigingsleven zijn in vrije val.

•	 En … er wordt diep gesneden in het open-
baar vervoer (De Lijn/NMBS)

Dit alles leidt overal tot stevig jobverlies en af-
bouw van een goede openbare dienstverlening.

OMDat DE gEzINNEN zIch BlauW BEtalEN 
EN huN kOOpkRacht StERk VERMINDERt:
•	 De lonen en de sociale uitkeringen worden 

geblokkeerd door een indexsprong! 
•	 Dit	kost	een	werknemer	gemiddeld	907	

euro per jaar. 
•	 Een	 startende	 jongere	 met	 een	 loop-

baan van 45 jaar, zal tegen het einde 
van zijn loopbaan 40.815 euro minder 
hebben gekregen. 

•	 De woonbonus wordt beperkt tot €1.300/
jaar, minder.

•	 Elektriciteitsprijzen worden 40% duurder 
en waterprijzen schieten fors de hoogte in. 
•	 Consumentenorganisatie	 Testaankoop	

berekende tot €256 extra voor een ge-
middeld gezin

•	 Het inschrijvingsgeld voor het hoger on-
derwijs gaat omhoog met 270 euro. 

laat constant kleine druppels op iemands hoofd vallen, en die mens wordt gek. Dat doen 
onze regeringen op vandaag. geen radicale aanpak zoals thatcher of Reagan, maar een 
continu spervuur van kleine aanpassingen en aan het eind de rit worden mensen er zot 
van. Dat is wat nu aan de gang is. En het is hoog tijd om daartegen te reageren. afspraak op 
woensdag 7 oktober om 11u aan het Noordstation in Brussel…

Sterk dossier

Nationale betoging 
woensdag 7 oktober in Brussel

die de regering begin juli besliste, toont duide-
lijk aan dat deze regering de verkeerde keuzes 
blijft maken. De taxshift: wat een aanzet moest 
zijn om ook de sterkste schouders de zwaar-
ste lasten te laten dragen, bleken de nieuwe 
en bijkomende lasten voor de gezinnen en op-
nieuw de lusten voor grote bedrijven en grote 
vermogens.
 
Wanneer je vandaag met je vrienden, buren, 
vrijwilligers uit de beweging praat… is het 
overduidelijk: het leven van de gewone men-
sen is weer flink wat duurder geworden. En de 
groep voor wie het water aan de lippen staat, 
of zelfs daarboven, groeit voortdurend aan. 

WAAROM BETOGEN OP 7 
OKTOBER?

OMDat DE OpENBaRE DIENStEN WORDEN 
ONtMaNtElD.
•	 Justitie zit op zijn tandvlees.

Enkel kruimels voor de mensen

Jaarprogramma Een waaier aan activiteiten

NatioNale betogiNg aCV: 
Enkel kruimels voor de mensen

Woensdag 7 oktober 2015 - Brussel
Inschrijven via WVLinbeweging@acv-csc.be

iNfoNamiddag: erfreCht
ism beweging.net Tielt, Okra, Ziekenzorg CM, VDK Spaarbank en 

beweging.academie
dinsdag 13 oktober 2015 om 14u30

t’ Gildeke, Oude Stationsstraat 8, 8700 Tielt
Gratis - inschrijven via 

sander.deflo@beweging.net – 051 24 04 44

iNfoaVoNd: ethisCh baNkiereN
ism beweging.net Waregem, ACV Zuid W-VL, Fairfin, VDK Spaarbank 

en beweging.academie
maandag 19 oktober 2015 om 19u30
De Varent, Zuiderlaan 45, 8790 Waregem

Gratis – inschrijven via 
wannes.staelens@beweging.net – 051 24 04 44

Werelddag VaN Verzet tegeN armoede
zaterdag 17 oktober 2015

Aansluiten bij plaatselijke initiatieven

07/10/2015 17/10/2015

13/10/2015 19/10/2015

OkTOBEr
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Sterk dossier

“Regering pakt ons sociaal 
stelsel druppelsgewijs aan, 
waardoor er na vier jaar 
een ravage zal zijn aangericht”

“
•	 De kinderopvang voor de laagste (!) inko-

mens werd duurder (van €1,57 naar €5)
•	 De zorgverzekering is verhoogd:

•	 van	€25	naar	€50	en	voor	de	lage	inko-
mens van €10 naar €25

OMDat JE MOEt WERkEN tOt JE ERBIJ 
NEERValt: 
•	 De pensioenleeftijd is verhoogd tot 67 jaar, 

en dat zonder enig overleg. 
•	 Geen enkele politieke partij had dit vooraf 

aangekondigd in haar verkiezingspropa-
ganda!

•	 Het vervroegd pensioen werd opgetrokken 
naar 63 jaar.

•	 Het brugpensioen wordt verder afge-
bouwd, het is duurder voor de werkgever 
en wie op brugpensioen is, moet tot 65 jaar 
beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt! 

•	 Oudere werknemers kunnen pas met lan-
dingsbaan (4/5 of halftijds werken) vanaf 
60 jaar in plaats vanaf 55 jaar.

•	 Er is duidelijk een afbouw van het systeem 
van tijdskrediet.

OMDat DE WERkNEMERS EN uItkERINgS-
gEREchtIgDEN DE taxShIFt BEtalEN!
•	 Het zijn de gezinnen die de Taxshift zullen 

betalen.
•	 De vermogenden, grote ondernemingen en 

verhuurders worden ontzien. 
•	 De vennootschapsbelasting wordt vermin-

derd van 33% naar 25% (zonder jobgaran-
tie!)

•	 Er wordt aan de grote vermogens geen 
rechtvaardige inspanning gevraagd.

•	 Deze taxshift is helemaal niet de taxshift 
die de werknemersbeweging voor ogen 
had!

OMDat WERklOzEN EN zIEkEN NOg 
haRDER WORDEN gEtROFFEN:
•	 De verlaging van de werkloosheidsuitke-

ringen (goedgekeurd door de vorige re-
gering Di Rupo) wordt sneller ingevoerd 
(vanaf 2016 ipv 2017)

•	 Het bedrag van de werkloosheidsuitkering 
en van de ziekte-uitkering wordt verlaagd 
door een andere berekeningswijze : de be-
dragen worden niet langer berekend op het 
laatste loon maar op het gemiddelde van 
de laatste 12 maanden.

•	 Dit wil zeggen dat langdurig zieken tussen 
de 240 en 540 euro per jaar dreigen te ver-
liezen!

OMDat DE INkOMStEN VaN DE SOcIalE 
zEkERhEID DalEN:
• De werkgeversbijdrage gaat van 33% naar 25%
•	 In 2014 kregen de ondernemingen 12,1 

miljard euro subsidies. Bijna evenveel als 
het bedrag aan belastingen op de onder-
nemingswinsten : 12,4 miljard !

•	 De komende jaren is er een extra verlies 
voor de RSZ van (minstens) 5 miljard euro
•	 Regering	Di	Rupo:	1,3	miljard	euro
•	 Regering	Michel:	3,6	miljard	euro

hEt kaN EN hEt MOEt aNDERS !
•	 met meer rechtvaardige fiscaliteit
•	 met kwaliteitsvolle openbare diensten
•	 met een stevige sociale bescherming
•	 met sociaal overleg en met vrije loonson-

derhandelingen
•	 met behoud van de automatische indexering
•	 met behoud van koopkracht
•	 met menswaardige en stabiele jobs
•	 met herverdeling van arbeid en inkomen

Daarom roepen we u op om mee te beto-
gen op woensdag 7 oktober in Brussel!

actie loont! We zijn klein omdat we steeds 
als werknemers blijven knielen.

Laat ons opstaan, want zonder werkne-
mers is er geen welvaart!

     
andré Maeseele

woensdag  
7 oktober
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VERVOERREGELING 
ACV WEST-VLAANDEREN

We gaan met de trein. Opstapplaats en -uur: 
BRUGGE 10.08u DIKSMUIDE 9.13u HARELBEKE 9.21u IEPER 9.19u IZEGEM 8.50u 

KORTRIJK 9.58u LICHTERVELDE 9.30u OOSTENDE 9.40u ROESELARE 9.43u TIELT 8.42u 
VEURNE 9.02u WAREGEM 9.27u WEVELGEM 9.43u

Graag 20 minuten voor vertrek aanwezig aan de ingang van het station.

Inschrijven via WVLinbeweging@acv-csc.be (graag met vermelding naam & opstapplaats)

VOOR MEER INFO WWW.ACV-ONLINE.BE OF IN JE ACV DIENSTENCENTRUM

STEUN DEZE ACTIE EN

HANG DEZE AFFICHE 

AAN HET RAAM

trefmomeNt maNdatarisseN: mobiliteit
Voor alle mandatarissen en iedereen die actief is in werkgroepen rond mobiliteit

dinsdag 20 oktober 2015 om 20u
Oude Melkerij, Stationstraat 143 B, 8830 Gits

de gemakkelijke stoel
Toneelvoorstelling ism Welzijnszorg, Welzijnsschakels, beweging.net Waregem en 

beweging.net M&Z W-VL
dinsdag 17 november 2015 om 20u

OC Nieuwenhove, kerkhofstraat 30, 8790 Waregem
Tickets kosten € 12 / Voor Welzijnsschakels en andere armoedeorganisaties € 3

Info & reservaties: roeselare@welzijnszorg.be -  051 26 08 08

id-dageN: durVeN dromeN oVer Werk eN 
soCiale besChermiNg iN de 21ste eeuW

Vrijdag 23 oktober en zaterdag 24 oktober 2015
Duinse Polders, A. ruzettelaan 195, 8370 Blankenberge

Bekijk het programma en schrijf heel snel in: http://iddagen.beweging.net 

id-dageN: durVeN dromeN oVer Werk eN 
soCiale besChermiNg iN de 21ste eeuW

Vrijdag 23 oktober en zaterdag 24 oktober 2015
Duinse Polders, A. ruzettelaan 195, 8370 Blankenberge

Bekijk het programma en schrijf heel snel in: http://iddagen.beweging.net 

20/10/2015 17/11/2015

23-24/10/2015 20/12/2015

NOVEMBEr DECEMBEr



Anzegem

Iedereen mee in Anzegem

■ jeugdbewegingen met goede infrastructuur en 

ruimte om te fuiven ■ veilig bereikbare scholen via een netwerk van 

 trage wegen ■ ondersteuning van mantelzorgers en thuiszorg-

diensten, opvang voor ouderen en 
 zorgbehoevenden■ voldoende betaalbare koop- en huurwoningen 

■ sport- en cultuurbeleving op maat van iedereen

■ een rijk verenigingsleven dat gekoesterd, onder-

steund en gestimuleerd wordt
■ ruimte voor bedrijven die kansen bieden voor 

tewerkstelling.In een zorgende samenleving is één sociaal huis met 

een laagdrempelige toegangspoort, waar OCMW en de 

gemeentelijke sociale diensten samen zitten, de plaats 

waar mensen op zoek naar hulpverlening of sociale 

informatie, terecht kunnen. ACW hecht veel belang aan inspraak. Jong en oud 

mogen meespreken, zijn betrokken, kunnen hun 

gedacht zeggen via hoorzittingen, commissies, interne 

en openbare werkgroepen, enz. We willen de bekom-

mernissen van veel gewone mensen laten doorklinken 

door te luisteren naar wat er naar hen leeft.
Smaak geven aan je gemeente vergt een andere 

manier van besturen. ACW vertrekt van wat goed is 

voor de mensen, op een sociale, duurzame en recht-

vaardige manier alert voor de dagelijkse problemen. 

Verantwoordelijkheid voor de volgende generaties 

bepaalt onze manier van werken.Rik ColmanVoorzitter ACW 

MEER INFO BIJ:RIK COLMAnKerkstaat 248570 Anzegem0476/39.38.02rik.colman@scarlet.be

geef smaak aan je gemeente

1 Mobiliteit bepaalt de leefbaarheidMobiliteit bepaalt de leefbaarheid van een dorp 

en moet uitgaan van het STOP-principe. Eerst 

Stappen en Trappen, daarna het Openbaar ver-

voer en pas dan Privé-koning auto. In de dorps-

kernen staan voetgangers en fietsers centraal 

en wordt het vrachtverkeer ontmoedigd. 
ACW pleit voor veilige, aantrekkelijke fiets- en 

voetpaden, waar mogelijk afgescheiden van de 

rijweg. Fiets- en voetpaden worden regelmatig 

geveegd en tijdens vorst- en sneeuwperiodes 

tijdig ijs- en sneeuwvrij gemaakt. 
Oplaadpunten voor elektrische fietsen laten 

ouderen toe te bewegen. Met buurgemeenten 

en iedereen die begaan is met verkeersveilig-

heid moet gezocht worden naar oplossingen 

om het doorgaand vrachtvervoer te ontmoedi-

gen. Blauwe zones zijn totaal overbodig. De 

belbus, goede en voldoende busverbindingen 

naar de scholen en een regelmatige, frequen-

te, vlotte verbinding met de omliggende centra 

moeten gestimuleerd worden.

2 Kwalitatief en betaalbaar wonenEen gemeente moet leuk om wonen zijn. 

ACW komt op voor betaalbaar wonen, het 

bewaken en verbeteren van de woonkwaliteit 

en de kwaliteit van de woonomgeving.

Er moet rekening gehouden worden met de 

noden van vooral jonge gezinnen, sociaal 

kwetsbaren en ouderen. ACW wil alles op 

alles zetten om het groot tekort aan sociale 

en betaalbare huur- en koopwoningen weg te 

werken.

Bestaande woningen moeten kwalitatief ver-

beterd worden. De gemeente kan helpen 

door bouwdossiers te stimuleren met sociale 

premies voor duurzaam (ver)bouwen. Om 

mensen levenslang in hun woning te laten 

blijven, moeten renovatie- en comfortverbe-

teringspremies voorzien worden. De uitbouw 

van thuiszorgdiensten is daarbij ook heel 

belangrijk.

3 Werken aan welzijn
Welzijn begint met aandacht voor alle mensen: kinderen, ouderen, zieken, personen met 

een handicap, werkzoekenden enz. Een stevig lokaal sociaal beleidsplan, waarvoor vol-

doende middelen en mensen worden ingezet, stoelt op inspraak, participatie en samen-

werking. Het sociaal huis zonder drempels is de draaischijf.

Het koppelen van buitenschoolse opvang aan vrijetijdsactiviteiten en het schoolgebeuren 

garandeert gelijke kansen voor elk kind. Een infopunt koppelt vraag en aanbod van de 

opvangmogelijkheden.
Een jeugdbeleid in samenwerking met jongeren 

schept ruimte voor een rijk aanbod aan activiteiten 

vanuit de interesses van de jongeren.

Betaalbare en kwalitatieve opvang voor ouderen 

en zorgbehoevenden zorgt ervoor dat ze zo lang 

mogelijk kunnen deelnemen aan de lokale samen-

leving zonder te vereenzamen of zich uitgesloten 

te voelen. Iedereen gelijke kansen geven in het onderwijs 

biedt een toekomst en ondersteunt kansarmen.

We zijn een beweging van mensen en voor mensen. 

Mensen samenbrengen, zorgen dat ze zich thuis voe-

len, kansen bieden tot ontplooiing, luisteren naar hun 

zorgen en belangenverdediging zijn onze handelsmer-

ken. We halen mensen uit hun isolement en stellen 

onrecht aan de kaak.Samen met andere verenigingen en bewegingen wer-

ken we aan een mooi, veilig dorp waar het aangenaam 

leven is. Onze dorpen moeten bruisende woonkernen 

worden, ontmoetingsplaats voor onze gezinnen, kinde-

ren, jongeren en senioren.Het is belangrijk dat het er veilig is, dat je er rustig 

kunt wandelen, veilig fietsen en dat auto’s zich aan-

passen aan zwakkere weggebruikers.Zo’n dorp, waar het goed leven en wonen is, heeft 

nood aan een duidelijk project:
■ een verkeersveilige woonomgeving 
■ groene ruimtes om te ontspannen
■ plaats voor kinderen op speel- en ravotpleintjes

■ dichtbije kinderopvang

Het ACW deed een bevraging rond het toekomstig gemeentebeleid. 

5.000 mensen uit 29 gemeenten namen hieraan deel. Uit de resultaten 

haalde het ACW drie prioriteiten voor jouw gemeente. Ze vormen voor 

ons de basis voor een goed beleid in 2013-2018.

Vichte Tiegem Kaster Ingooigem

Het ACW is samen met de jongerenbeweging KAJ, de volwassen verenigingen kwb, KAV, 

OKRA, Ziekenzorg en de dienstverlening van CM en ACV een belangrijke speler in het soci-

aal-cultureel leven onder onze kerktorens.

■ 
Ingelmunster

Iedereen mee in Ingelmunster 

Gesprek met Els Leysen

Het ACW, de koepel van Christelijke werknemersorganisaties, is zeer sterk aanwezig 

in Ingelmunster. “Met heel veel vrijwilligers in kwb, KAV, OKRA, KVg, Ziekenzorg,

Pasar, de harmonie Kunst Veredelt, ACV en CM vormen we samen een sociale beweging en 

wegen we sterk op het beleid”. Dat zegt Els Leysen, voorzitter ACW Ingelmunster. 

Els Leysen: “Het jaarthema van ACW 

‘iedereen mee’ is voor ons zeer belangrijk. 

Door de vele activiteiten die onze vrijwilli-

gers organiseren, slagen we erin alle lagen 

van de bevolking te bereiken en te betrek-

ken. Op die manier creëren we een sociaal 

netwerk waar mensen zich thuis voelen.

Door deze vele contacten komen we ook te 

weten waar problemen zijn en welke ver-

zuchtingen en wensen de bevolking heeft. 

Onze mandatarissen in gemeente -en 

OCMW-raad nemen die vragen en verzuch-

tingen op en zoeken naar oplossingen.”

“Als ACW willen we ook samen met de man-

datarissen werk maken van een goed 

gemeentebeleid. Een beleid dat met ieder-

een rekening houdt en dat financieel gezond 

is. Via de bevraging ‘geef smaak aan je 

gemeente’ hebben we heel wat mensen van 

Ingelmunster gepolst wat hun wensen voor 

het toekomstig gemeentebeleid zijn. Van 

daaruit maakten we een lijst met prioritei-

ten. De belangrijkste vind je hierboven. 

Samen met jullie willen we daar werk van 

maken. ACW Ingelmunster wil werken aan 

een gemeente waar het goed om wonen en 

aangenaam vertoeven is.”

geef 
smaak 
aan je 
gemeente

1 Vrije tijd: recreatie 

en toerisme voor 

iedereen

ACW Ingelmunster wil dat de inwoners de 

waarde van de eigen streek leren kennen. 

We denken aan het verder uitbouwen van een 

netwerk van trage wegen. Trage wegen nodi-

gen uit de fiets te gebruiken en het wandelen 

te bevorderen. Ze creëren een verkeersluwe 

gemeente. Groene zones kunnen de woon-, 

werk- en winkelomgeving verbinden.

ACW wil ook aandacht voor de verdere uit-

bouw van een toeristische balie, met uitleg 

over alle fietsroutes en wandelpaden, en de 

promotie voor alle bezienswaardigheden die 

Ingelmunster rijk is.

Wandel- en fietsnetwerken bieden de kans 

tot aangename recreatie dicht bij huis.

2 Mobiliteit: veiligheid 

op onze wegen

Mobiliteit speelt een belangrijke rol in de leef-

baarheid van de gemeente. ACW Ingelmunster 

werkt mee aan een veilige gemeente.

In eerste plaats denken we aan goed onderhou-

den fiets -en voetpaden. De gemeente doet 

reeds jaren inspanningen om regelmatig de 

voetpaden te vernieuwen waar nodig. Als ACW 

vinden we het belangrijk dat dit blijft gebeuren. 

ACW Ingelmunster wil ook aandacht voor veili-

ge fietspaden. Wij vinden het belangrijk dat de 

fietspaden afgescheiden worden van de rijweg 

zoals in de vernieuwde Meulebekestraat.

Daarbij willen we ook de aandacht vestigen om 

voldoende fietsenstallingen te voorzien op cen-

trale plaatsen in de gemeente.

Ook de aanpak van snelheidsduivels en sluip-

verkeer binnen onze gemeente is een prioriteit. 

Daarbij denken we aan eenduidige verkeersbor-

den en een uniforme snelheidsbeperking in de 

gemeente.

3 Wonen: betaalbaar voor iedereen

ACW heeft een duidelijke visie op wonen: wonen is een basisrecht voor iedereen.

Wonen moet vooral betaalbaar en duurzaam zijn. Wonen moet rekening houden met noden 

en behoeften van alle gezinnen. Vooral voor die gezinnen die op vandaag niet terecht kun-

nen op de gewone woningmarkt. Daarom willen wij in de toekomst blijvend werken aan de 

uitbreiding van sociale en betaalbare huurwoningen.

Ook energie moet betaalbaar zijn voor iedereen. We moeten inzetten op middelen tot ener-

giebesparing bij maatschappelijk kwetsbare groepen.

De overheid moet in zijn gebouwen energie besparen en daarin het goede voorbeeld geven.

MEER INFO BIJ:

ELS LEYSEn

Hinnebilckstraat 60

Ingelmunster

051/31.94.34

Het ACW deed een bevraging rond het toekomstig gemeentebeleid. 

5.000 mensen uit 29 gemeenten namen hieraan deel. Uit de resultaten 

haalde het ACW drie prioriteiten voor jouw gemeente. Ze vormen voor 

ons de basis voor een goed beleid in 2013-2018.

Kortrijk

Het belangrijkste is en blijft: een warme en aangename stad om in te wonen!
ACW kiest voor een ‘warm Kortrijk’. Dat is een stad waar iedereen zich thuis voelt en zich kan ontplooien: 
jong en senior, arm en rijk, werknemer en werkgever, autochtoon en allochtoon, gezond en zorgbehoevend, 
gezinnen en alleenstaanden. Iedere inwoner van Kortrijk, zonder uitzondering, verdient een stad waar het 
aangenaam en goed wonen is. Een stad waar mensen willen wonen en waar mensen trots op zijn. 

We moeten eerlijk zijn: Kortrijk heeft op vele ter-
reinen stappen voorwaarts gezet. Het stadsbe-
stuur leverde goed werk om Kortrijk ‘warmer’ te 
maken. Maar we weten ook dat er nog werk aan 
de winkel is en dat er voortdurend nieuwe uitda-
gingen zijn. Vandaar dat we als ACW, samen met 

vele andere mensen en organisaties, de vinger 
aan de pols houden. We sporen iedereen, die de 
ambitie heeft om deze stad te besturen, aan om 
rekening te houden met wat echt belangrijk is 
voor de mensen. Onze drie prioriteiten (zie 
boven) zijn maar de eerste stappen in de goede 
richting en kaderen in een breder verhaal dat 
werk wil maken van aangename buurten om in 
te wonen, vanuit een duidelijke toekomstvisie.

Kortrijk moet steeds vooruit kijken. Een belang-
rijke troef voor een mooie toekomst is het ruime 
aanbod van onderwijs in onze stad. Het brengt 
vele jonge mensen met talent naar onze stad. 
Dat is een belangrijke grondstof voor het reali-
seren van nieuwe ideeën, die ons als stad en 
regio ook in de toekomst op de kaart zullen 

plaatsen. Het is zaak om de jonge mensen die 
hier hun creativiteit ontwikkelen via dat onder-
wijs in verschillende groeisectoren (zoals pro-
ductontwikkeling, milieuvriendelijke energie-
voorziening, nieuwe vormen van zorg, …) hier te 
houden. De creativiteit die hier ontwikkeld wordt, 
moet ook hier in de praktijk kunnen worden 
gebracht. Want op lange termijn zorgt dat voor 
tewerkstelling en blijvende welvaart. Daarnaast 
heeft Kortrijk als onderwijsstad ook de verant-
woordelijkheid om de eigen jongeren mee te 
trekken. Als we ervoor zorgen dat iedereen vol-
doende toegang krijgt tot dit onderwijs, dan cre-
eren we kansen voor mensen om hun toekomst 
zelf in handen te nemen. We mogen daarbij niet 
uit het oog verliezen dat sommige groepen daar-
in iets meer moeten worden ondersteund. 

Voor een warme stad is een goede leef- en 
woonkwaliteit essentieel. Mensen wonen graag 
in een veilige omgeving waar ze zich thuis voe-
len, met veilige speelpleintjes, chill-plaatsen 

voor jongeren, veel groen en ontmoetingsplaat-
sen voor iedereen. Als mensen ervaren dat de 
buurt van ‘hen’ is, dragen ze er ook de verant-
woordelijkheid voor. Een aangename buurt bete-
kent ook nabije dienstverlening: winkels, scho-
len, openbaar vervoer, én stadsdiensten. Veilig 
verkeer is even belangrijk, zowel voor en door 
auto’s, maar ook voor fietsers en wandelaars. 
Maar het allerbelangrijkste is en blijft toch nog 
steeds kwaliteitsvol wonen voor iedereen. Met 
premies en toegang tot sociale huisvesting, voor 
wie het echt nodig heeft, en met aangepaste 
woonzorgen voor wie beperkingen ervaart. 

MEER INFO BIJ:

AnTHOnY VAnDEbuERIE
Lode De Boningelaan 4
8500 Kortrijk     
056 22 74 65

geef 
smaak 
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1 Een duurzame en 
veilige mobiliteit in 
stad en rand

Een goed mobiliteitsbeleid is voor een stad als 
Kortrijk van cruciaal belang. Iedereen moet 
zich op een veilige en comfortabele manier 
kunnen verplaatsen in de buurt, naar het werk 
of naar school. 

Wij willen blijvende aandacht voor goed aange-
legde voet -en fietspaden. Alleen met een 
goede infrastructuur kan iedereen, jong en 
oud, zich op een aangename en veilige manier 
verplaatsen in de buurt. Zo laten mensen mis-
schien sneller de auto thuis voor korte ver-
plaatsingen. 

Verder roepen wij op om te blijven investeren 
in goed openbaar vervoer, in vlotte busverbin-
dingen tussen stad en rand. 

Dat is goed voor wie geen auto heeft en zich 
wil verplaatsen. Maar dat is ook goed voor wie 
niet zonder de auto kan. Want een goed aan-
bod van openbaar vervoer is een belangrijke 
troef voor een betere en vlottere mobiliteit.

2 Kansen 
 voor jongeren 

De jeugd is onze toekomst en verdient daar-
om alle kansen. We pleiten voor een stad 
waar kinderen en jongeren zich thuis voelen, 
en kunnen (op)groeien. Dat betekent een 
gezinsvriendelijke stad met voldoende kin-
deropvang en open ruimte voor alle kinderen, 
tieners en jongeren. Er moet ook aandacht 
zijn voor voldoende tewerkstellingskansen 
voor pas afgestudeerden in stad en regio. Dat 
kan wanneer de stad, het onderwijs en de 
arbeidsmarkt nog meer de handen in elkaar 
slaan. Kansen voor jongeren betekent ook 
aandacht hebben voor de meest kwetsbare 
groepen in de samenleving: kinderen en jon-
geren die in armoede opgroeien, zij vormen 
een groeiende groep. We mogen dat niet aan-
vaarden en pleiten daarom voor het wegne-
men van drempels bij voorzieningen waar 
jongeren zich kunnen ontplooien: opvang, 
onderwijs en verenigingen.

3 betaalbaar en goed wonen: levenslang.
Iedereen moet toegang hebben tot een betaalbare en kwaliteitsvolle woning of bouwgrond. 
De stad moet dit verder stimuleren, door bijvoorbeeld de premies terecht te laten komen 
bij mensen die ze echt nodig hebben, en bij wie met bescheiden middelen investeert. Ook 
het aanbod van sociale huur- en koopwoningen kan nog verder uitgebreid worden. Vooral 
jonge gezinnen moeten zo de kans krijgen om een eigen woning te verwerven. 

Daarnaast pleiten we voor het uitbreiden van het 
woonaanbod voor zorgbehoevenden zoals senioren en 
personen met een beperking: thuis, in aangepaste 
woonvormen, serviceflats of woonzorgcentra. 

Het ACW deed een bevraging rond het toekomstig gemeentebeleid. 
5.000 mensen uit 29 gemeenten namen hieraan deel. Uit de resultaten 
haalde het ACW drie prioriteiten voor jouw gemeente. Ze vormen voor 
ons de basis voor een goed beleid in 2013-2018.
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in een veilige omgeving waar ze zich thuis voe-

len, met veilige speelpleintjes, chill-plaatsen 

voor jongeren, veel groen en ontmoetingsplaat-

sen voor iedereen. Als mensen ervaren dat de 

buurt van ‘hen’ is, dragen ze er ook de verant-

woordelijkheid voor. Een aangename buurt bete-

kent ook nabije dienstverlening: winkels, scho-

len, openbaar vervoer, én stadsdiensten. Veilig 

verkeer is even belangrijk, zowel voor en door 

auto’s, maar ook voor fietsers en wandelaars. 

Maar het allerbelangrijkste is en blijft toch nog 
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Pittem - Egem

ACW Pittem-Egem: iedereen mee 

Gesprek met Dominique Coopman en Bart Bonte

Fantastisch hoe ze ’s zomers met honderden op 

kamp trekken. Als ACW ondersteunen we dat jeugd-

werk. Daarom hebben we ons hard ingezet, samen 

onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad, voor 

de bouw van nieuwe jeugdlokalen, zowel voor de 

jongerenbewegingen KAJ en +13 (De Fontein), als 

voor de jeugdbewegingen Chiro, KSA en het speel-

plein (nieuwe jeugdlokalen aan de sporthal).” 

En verder? 

“De gemeente moet een krachtig woonbeleid voe-

ren ten behoeve van jonge gezinnen, sociaal kwets-

baren én ouderen (aangepaste woonvormen). We 

zijn blij met het nieuwe woon- en zorgcentrum en 

de werking ervan, maar we willen ook focussen op 

de toenemende thuiszorg en de sociale tewerkstel-

ling in de zorg (denk aan poets-, strijk-, boodschap-

pen- en klusjesdiensten). Daarnaast blijft ‘goed en 

veilig verkeer’ een topic, maar ook de betaalbaar-

heid van wonen, energie en afval.” 

En nu reken je op de politici? 

“Het is mee dankzij de inzet van burgemeester, 

schepenen, OCMW-voorzitter, gemeente- en 

OCMW-raadsleden dat Pittem-Egem een gemeente 

is waar het goed is om wonen, werken en leven. Wij 

willen daar aan meewerken door nieuwe, jonge 

mensen aan te spreken, ons verenigingsleven ver-

der uit te bouwen en de politiek te blijven opvolgen. 

Wie bestuurt, maakt keuzes. Een keuze voor socia-

le huisvesting of niet. Voor kinderopvang of niet. 

Voor duurzame jeugdlokalen of niet. Voor toffe 

speelpleintjes of niet. Voor meer industrie of niet. 

Voor goed en veilig verkeer of niet. Je kent onze 

wensen. We vragen de toekomstige beleidsvoer-

ders, en in het bijzonder onze ACW-kandidaten, om 

die te helpen realiseren.” 

MEER INFO BIJ:

DominiquE Coopman

Sint Remigiusstraat 28

8740 Pittem

0477/78.02.94

dominique.coopman@acw.be

geef 
smaak 
aan je 
gemeente

1 Betaalbaar wonen 

en betaalbare 

energie 

Pittem-Egem is een gemeente waar het leuk 

om wonen is. Maar wonen is heel duur 

geworden. De gemeente moet verder werk 

maken van een betaalbare en kwaliteitsvolle 

huisvesting. Bijzondere aandacht moet gaan 

naar sociale woningen. Het ACW wil een 

krachtiger woonbeleid ten behoeve van jonge 

gezinnen, alleenstaanden, sociaal kwetsba-

ren én ouderen (aangepaste woonvormen). 

De overheid kan de woonkwaliteit stimuleren 

met premies voor renovatie en comfortver-

nieuwing, speciaal voor mensen met een 

handicap of ouderen. Een doorn in het oog 

voor heel veel mensen is de dure energie-

kost. Daarom moet er meer aandacht 

besteed worden aan energievriendelijke 

maatregelen, denk aan dakisolatie en hoog-

rendementsglas. Maar ook de INFO rond 

groepsaankopen (zie de provinciale groeps-

aankoop groene energie) kan flink wat doen 

aan de te dure energiefactuur.

2 Welzijn in pittem

Het ACW wil, samen met gemeente en 

OCMW, hard (blijven) meewerken aan een 

modern en krachtig lokaal sociaal beleid. De 

sociale dienst van het OCMW werd uitgebreid 

naar vier medewerkers, en dat om een aantal 

groeiende noden en problematieken te kun-

nen lenigen (noden van werkzoekenden, 

asielzoekers, personen met een handicap, 

ouderen, enz. Het nieuwe woon- en zorgcen-

trum (WZC) wordt erg gewaardeerd, maar 

vaak is de overgang vanuit de thuissituatie 

naar een WZC redelijk groot. Daarom moet 

(in samenwerking met andere diensten) de 

uitbouw van medische hulp, huishoudhulp, 

warme maaltijden, boodschappendienst, 

mindermobielencentrale, enz. verder gestalte 

krijgen. Ook maatregelen om de armoede te 

bestrijden moeten verder worden onder-

steund vanuit het OCMW.

3 Goed en veilig verkeer, met aandacht 

 voor de zwakke weggebruiker

Een gemeentelijk mobiliteitsbeleid gaat best uit van de zwakste 

en minste mobiele weggebruikers: kinderen, ouderen, personen 

met een handicap en kansarmen. De gemeente moet meer 

investeren in voetgangersgebieden, fietsnetwerken en openbaar 

vervoer. Voorzieningen en diensten moeten bereikbaar zijn en 

iedereen moet zich op een vlotte, veilige en betaalbare manier 

kunnen verplaatsen. Het ACW is heel tevreden met de busver-

binding Roeselare-Tielt. Vooral de schooljeugd maakt hier uit-

gebreid gebruik als ze naar of van de school gaan of komen. 

De lijnbus verhoogt ook de mobiliteit voor wie niet (meer) over 

een wagen beschikt. Het ACW is ook blij met de aanleg van 

nieuwe fietspaden, bv. dat van Egem naar Wingene, maar fiets-

paden moeten ook goed onderhouden worden. 

‘Het ACW is de koepel van de christelijke werkne-

mersorganisaties. Koepel van KAJ-16 en KAJ+16 

(jongeren), Jong-KAV, KAV en kwb, Ziekenzorg en 

OKRA, ACV en CM. Sleutel van het succes van al 

deze verenigingen zijn de vele vrijwilligers. 

Zij nemen het voor elkaar op, genieten van de 

groepssfeer, delen mekaars zorgen en organiseren 

knappe activiteiten.” 

En het aCW zelf?

“We willen onze verantwoordelijkheid opnemen 

zodat mensen het goed hebben in Pittem-Egem. We 

doen dat vanuit drie invalshoeken: als koepel van de 

deelorganisaties, als sociale beweging die mensen 

beluistert en meezoekt naar oplossingen, én poli-

tiek, via actie en via onze mandatarissen in sche-

pencollege, gemeente- en OCMW-raad, enz.” 

mag het iets concreter? 

“We hebben een boontje voor de jeugd. Nergens in 

de streek bestaat zo’n sterk uitgebouwd jeugdver-

enigingsleven als in Pittem. We zien ze graag bezig. 

Hoed af voor wat ze elke week doen. 

Het ACW deed een bevraging rond het toekomstig gemeentebeleid. 

5.000 mensen uit 29 gemeenten namen hieraan deel. Uit de resultaten 

haalde het ACW drie prioriteiten voor jouw gemeente. Ze vormen voor 

ons de basis voor een goed beleid in 2013-2018.

Donderdag 17 mei. ACW van Pittem-Egem verwelkomt opnieuw honderden mensen op haar Rerum 

Novarum-feest en dat voor een fantastisch programma: een fijn verzorgde viering en receptie, 

smoefelfietstocht, indoorsoccertornooi, en zo meer. We vroegen ACW-voorzitter Dominique 

Coopman en secretaris Bart Bonte naar de sleutel van dit succes? 

Staden

Iedereen mee in Staden 

Het ACW wil smaak geven aan de samenle-

ving en de stem zijn van veel mensen. We 

willen wegen op het beleid, samen met 

onze mandatarissen in schepencollege, 

gemeente- en OCMW-raad, maar ook met 

onze vertegenwoordigers in adviesraden. 

Het ACW wil constructief meewerken aan 

een sterk gemeentelijk beleid, ook door in 

elk debat de wensen van onze bewoners te 

laten klinken. 
Iedereen mee: het ACW is een beweging die 

bekommerd is om mens en samenleving. 

Als middenveldorganisatie willen we de 

brug zijn tussen het gewone gezin en de 

overheid. De de resultaten van de bevraging 

rond het gemeentebeleid, doen ons voor de 

toekomst focussen op drie belangrijke prio-

riteiten: zorg op maat, betaalbaar en kwali-

teitsvol wonen en veilig en (niet) (ver)

keer(d). Van die prioriteiten willen we werk 

maken. 

Met dank aan al wie aan de bevraging heeft 

meegewerkt en aan al onze vrijwilligers die 

zich inzetten in onze beweging, voor hun 

buurt en voor de gemeente. 

MEER INFO BIJ:gEERT CuVELIER Sleihagestraat 18 Oostnieuwkerke 0497 73 06 27

geef smaak aan je gemeente

1 betaalbaar en kwaliteitsvol wonen
Wonen is een basisrecht. Als ACW pleiten we 

ervoor dat de gemeente die helpt realiseren. 

Door geschikte intergemeentelijke samen-

werkingsverbanden (WVI, De Mandel, Sociaal 

Verhuurkantoor, enz) verder te zetten, is 

betaalbaar wonen mogelijk. Dit zowel voor 

huurders als kopers. Recent kregen heel wat 

concrete projecten vorm en er staat nog heel 

wat in de steigers. Het werk is dus nog niet 

af. Vooral jongeren, één-oudergezinnen, 

alleenstaanden en senioren mogen hierbij 

niet vergeten worden. 
Ook kwaliteitsvol wonen is een aandachts-

punt. Zowel de inrichting van de woning als 

van de woonomgeving zijn hierbij van belang. 

Wonen op maat voor iedereen is de leuze en 

tegelijk de uitdaging waarvoor wij willen ijve-

ren.

2 Zorg  op maatMet meer mensen en met z’n allen langer 

werken, zegt men. De gemeente heeft hier 

een belangrijke zorgvervullende opdracht, 

vindt het ACW. Zorg voor een flexibele opvang 

van kinderen van werkende mensen. Zorg 

voor een gediversifieerd aanbod en aan 

mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding op 

recreatief, cultureel en sportief vlak. 

Ondersteuning van verenigingen en vrijwilli-

gers die hiertoe bijdragen kaderen hierin.

We vinden dat er ook verder oog moet zijn 

voor mensen met zorgen. Dit kan onder meer 

gaan over psychische, fysieke en financiële 

zorgen. Naast specifieke huisvestingsvoorzie-

ningen en het uitbouwen van passende 

dienstverlening moet de gemeente ook aan-

dacht hebben voor netwerken en vrijwilligers 

die hier (aanvullend) een belangrijke en men-

selijke rol in spelen.

3 Veilig (en niet) verkeer(d)

Goed en veilig verkeer begint bij elk van ons, in gedrag en verplaatsingsgewoontes. Het 

verkeer neemt nog steeds verder toe. De tijdsdruk op mensen neemt niet af. Deze realiteit 

beseffende pleiten we als ACW dat veilig gedrag van de weggebruiker afgedwongen wordt 

door de aanleg van wegeninfrastructuur. Daar waar mogelijk moet de zwakke weggebrui-

ker beschermd (aparte fietspaden, brede voetpaden) en bevoordeligd (kortere fiets- en 

voetgangersdoorsteken) worden, zeker in de centra maar ook erbuiten.

In dit kader stellen we voor om voorrang te verlenen aan de aanleg en het onderhoud van 

voet- en fietspaden.

ACW Staden-Oostnieuwkerke-Westrozebeke 

is de koepel van de christelijke werknemers-

organisaties, verspreid over de hele gemeen-

te. Vrijwilligers zijn actief in kwb, KAV, CM, 

Ziekenzorg, ACW, ACV, OKRA, Pasar of één 

van onze vrijetijdsclubs. 

Deze verenigingen zorgen ervoor dat velen 

onder u kunnen genieten van tal van culturele 

en sportieve activiteiten. Daarnaast is er vor-

ming en een sterke dienstverlening. Elke deel-

organisatie of dienst heeft zijn eigenheid, maar 

waar kan, werken we samen. Samen sterk!

Het ACW deed een bevraging rond het toekomstig gemeentebeleid. 

5.000 mensen uit 29 gemeenten namen hieraan deel. Uit de resultaten 

haalde het ACW drie prioriteiten voor jouw gemeente. Ze vormen voor 

ons de basis voor een goed beleid in 2013-2018.

Oostnieuwkerke 
Westrozebeke

6 I infoactief

Politiek

politiek halfweg:
tijd om te evalueren

De komende maanden willen we als bewe-
ging.net inzetten op ‘Politiek halfweg’. Het 
is de ideale kans om te gaan ‘wegen op be-
leid’! Om eindelijk in gang te schieten of en-
kele actiepunten opnieuw te lanceren.
 
Dit is dé prioriteit van beweging.net het ko-
mende najaar… Jouw afdelingsbegeleider 
staat klaar om jullie met raad en daad (en ver-
schillende methodieken) bij te staan! 

WaaROM? 
Moeten we je nog overtuigen van het be-
lang? Natuurlijk niet. Wegen op het beleid 
is een kerntaak van onze organisatie. Het 
lokale beleid staat het dichtst bij de mensen 
en raakt dus iedereen. De gemeente is het 
werkterrein van beweging.net. We moeten 
alert zijn voor de dagdagelijkse problemen, 
zoeken waar mensen ‘ambetant’ van lopen 
en actiegericht werken aan oplossingen. We 
willen hierbij de bevolking betrekken en het 
vertrouwen in de politiek waar nodig her-
stellen. 

EEN uItDagINg VOOR DE BEWEgINg
We maken ons sterk dat beweging.net over 
vertrouwenspersonen beschikt, onze man-
datarissen. En ze zijn met velen: 17% van 
de lokale mandatarissen hebben een ver-
trouwensband met de Beweging. Dit is ons 
politiek kapitaal. En toch zal het niet mak-
kelijk zijn. De federale verkiezingen heb-
ben namelijk het politieke landschap totaal 
gewijzigd. Het vertrouwen van de bevolking 
in de politiek, en bij uitbreiding in de politici 
zelf, gaat er systematisch op achteruit. Er 
is een grote terughoudendheid ten opzichte 
van verkiezingen. 

Beweging.net blijft zoeken naar én inves-
teren in politiek en sociale geëngageerde 
mensen: man, vrouw, jong, senior, met een-
der welke huidskleur, met of zonder handi-
cap. Mensen die zich mee achter onze visie 
en fundamentele doelstellingen scharen.

VERWachtINgEN?
Naar aanleiding van de vorige gemeen-
teraadsverkiezingen in 2012 werd aan de 
bewegingspunten gevraagd om een prio-
riteitennota te maken, gedragen door de 
partnerorganisaties. 28 van de 29 gemeen-
ten uit onze regio gaven naar aanleiding van 
Rerum Novarum 2012 een folder met drie 
prioriteiten voor het toekomstig beleid in 
hun gemeente uit. Bij een evaluatie haal je 
die prioriteiten dus best weer boven. Wat 
waren onze prioriteiten toen en in hoeverre 
is er rekening gehouden met onze aanbeve-
lingen?

Halfweg het beleid heb je ook de kans om 
met de bestaande vertrouwenspersonen (de 
BN-mandatarissen) hun rol te evalueren en 
wederzijdse verwachtingen te verduidelij-

ken. Maar het is net zo goed een moment 
om mensen aan te spreken voor het brede 
bewegingswerk. Werven, in welke richting 
ook, is geen vies woord.

Na drie jaar zijn we halverwege de legislatuur in onze gemeente en is het tijd 
om de balans op te maken. kunnen we tevreden zijn of moeten we toch dringend 
enkele zaken aanpakken?

aaNDacht! VERgEEt DE paRtNERORgaNISatIES NIEt! WEgEN Op BElEID IS RuIMER DaN aaN pOlItIEk DOEN

aaN DE Slag IN JullIE BEWEgINgSpuNt

1. Evalueer de voorbije drie jaar 
• Vergelijk het beleidsplan van de gemeente met de prioriteitennota van beweging.

net (toen nog ACW)
• Thematisch: neem het memorandum van beweging.net (toen nog ACW) erbij en 

kijk welke bewegingsaccenten al dan niet gelegd werden
• Wat stond in 2012 in de verschillende partijprogramma’s en welke prioriteiten vind 

je terug in het beleidsplan?

2. trek conclusies… Wordt er een goed beleid gevoerd of niet? 

3. Maak een actieplan op! (Hoe kunnen we wegen op het beleid?)
• Zijn ze goed bezig? Ò kunnen we ondersteunend actie voeren ? 
• Zijn ze minder goed bezig? Ò welke zaken willen we prioritair aanpakken?

Anzegem

Iedereen mee in Anzegem

■ jeugdbewegingen met goede infrastructuur en 

ruimte om te fuiven 
■ veilig bereikbare scholen via een netwerk van 

 trage wegen ■ ondersteuning van mantelzorgers en thuiszorg-

diensten, opvang voor ouderen en 

 zorgbehoevenden
■ voldoende betaalbare koop- en huurwoningen 

■ sport- en cultuurbeleving op maat van iedereen

■ een rijk verenigingsleven dat gekoesterd, onder-

steund en gestimuleerd wordt

■ ruimte voor bedrijven die kansen bieden voor 

tewerkstelling.In een zorgende samenleving is één sociaal huis met 

een laagdrempelige toegangspoort, waar OCMW en de 

gemeentelijke sociale diensten samen zitten, de plaats 

waar mensen op zoek naar hulpverlening of sociale 

informatie, terecht kunnen. 
ACW hecht veel belang aan inspraak. Jong en oud 

mogen meespreken, zijn betrokken, kunnen hun 

gedacht zeggen via hoorzittingen, commissies, interne 

en openbare werkgroepen, enz. We willen de bekom-

mernissen van veel gewone mensen laten doorklinken 

door te luisteren naar wat er naar hen leeft.

Smaak geven aan je gemeente vergt een andere 

manier van besturen. ACW vertrekt van wat goed is 

voor de mensen, op een sociale, duurzame en recht-

vaardige manier alert voor de dagelijkse problemen. 

Verantwoordelijkheid voor de volgende generaties 

bepaalt onze manier van werken.
Rik ColmanVoorzitter ACW 

MEER INFO BIJ:RIK COLMAnKerkstaat 248570 Anzegem0476/39.38.02rik.colman@scarlet.be

geef smaak aan je gemeente

1 Mobiliteit bepaalt 
de leefbaarheid

Mobiliteit bepaalt de leefbaarheid van een dorp 

en moet uitgaan van het STOP-principe. Eerst 

Stappen en Trappen, daarna het Openbaar ver-

voer en pas dan Privé-koning auto. In de dorps-

kernen staan voetgangers en fietsers centraal 

en wordt het vrachtverkeer ontmoedigd. 

ACW pleit voor veilige, aantrekkelijke fiets- en 

voetpaden, waar mogelijk afgescheiden van de 

rijweg. Fiets- en voetpaden worden regelmatig 

geveegd en tijdens vorst- en sneeuwperiodes 

tijdig ijs- en sneeuwvrij gemaakt. 

Oplaadpunten voor elektrische fietsen laten 

ouderen toe te bewegen. Met buurgemeenten 

en iedereen die begaan is met verkeersveilig-

heid moet gezocht worden naar oplossingen 

om het doorgaand vrachtvervoer te ontmoedi-

gen. Blauwe zones zijn totaal overbodig. De 

belbus, goede en voldoende busverbindingen 

naar de scholen en een regelmatige, frequen-

te, vlotte verbinding met de omliggende centra 

moeten gestimuleerd worden.

2 Kwalitatief en 
betaalbaar wonen

Een gemeente moet leuk om wonen zijn. 

ACW komt op voor betaalbaar wonen, het 

bewaken en verbeteren van de woonkwaliteit 

en de kwaliteit van de woonomgeving.

Er moet rekening gehouden worden met de 

noden van vooral jonge gezinnen, sociaal 

kwetsbaren en ouderen. ACW wil alles op 

alles zetten om het groot tekort aan sociale 

en betaalbare huur- en koopwoningen weg te 

werken.
Bestaande woningen moeten kwalitatief ver-

beterd worden. De gemeente kan helpen 

door bouwdossiers te stimuleren met sociale 

premies voor duurzaam (ver)bouwen. Om 

mensen levenslang in hun woning te laten 

blijven, moeten renovatie- en comfortverbe-

teringspremies voorzien worden. De uitbouw 

van thuiszorgdiensten is daarbij ook heel 

belangrijk. 3 Werken aan welzijn

Welzijn begint met aandacht voor alle mensen: kinderen, ouderen, zieken, personen met 

een handicap, werkzoekenden enz. Een stevig lokaal sociaal beleidsplan, waarvoor vol-

doende middelen en mensen worden ingezet, stoelt op inspraak, participatie en samen-

werking. Het sociaal huis zonder drempels is de draaischijf.

Het koppelen van buitenschoolse opvang aan vrijetijdsactiviteiten en het schoolgebeuren 

garandeert gelijke kansen voor elk kind. Een infopunt koppelt vraag en aanbod van de 

opvangmogelijkheden.

Een jeugdbeleid in samenwerking met jongeren 

schept ruimte voor een rijk aanbod aan activiteiten 

vanuit de interesses van de jongeren.

Betaalbare en kwalitatieve opvang voor ouderen 

en zorgbehoevenden zorgt ervoor dat ze zo lang 

mogelijk kunnen deelnemen aan de lokale samen-

leving zonder te vereenzamen of zich uitgesloten 

te voelen. Iedereen gelijke kansen geven in het onderwijs 

biedt een toekomst en ondersteunt kansarmen.

We zijn een beweging van mensen en voor mensen. 

Mensen samenbrengen, zorgen dat ze zich thuis voe-

len, kansen bieden tot ontplooiing, luisteren naar hun 

zorgen en belangenverdediging zijn onze handelsmer-

ken. We halen mensen uit hun isolement en stellen 

onrecht aan de kaak.Samen met andere verenigingen en bewegingen wer-

ken we aan een mooi, veilig dorp waar het aangenaam 

leven is. Onze dorpen moeten bruisende woonkernen 

worden, ontmoetingsplaats voor onze gezinnen, kinde-

ren, jongeren en senioren.
Het is belangrijk dat het er veilig is, dat je er rustig 

kunt wandelen, veilig fietsen en dat auto’s zich aan-

passen aan zwakkere weggebruikers.

Zo’n dorp, waar het goed leven en wonen is, heeft 

nood aan een duidelijk project:

■ een verkeersveilige woonomgeving 

■ groene ruimtes om te ontspannen

■ plaats voor kinderen op speel- en ravotpleintjes

■ dichtbije kinderopvang

Het ACW deed een bevraging rond het toekomstig gemeentebeleid. 

5.000 mensen uit 29 gemeenten namen hieraan deel. Uit de resultaten 

haalde het ACW drie prioriteiten voor jouw gemeente. Ze vormen voor 

ons de basis voor een goed beleid in 2013-2018.

Vichte Tiegem Kaster Ingooigem

Het ACW is samen met de jongerenbeweging KAJ, de volwassen verenigingen kwb, KAV, 

OKRA, Ziekenzorg en de dienstverlening van CM en ACV een belangrijke speler in het soci-

aal-cultureel leven onder onze kerktorens.

We moeten alert 
zijn voor de 
dagdagelijkse 
problemen en 
actiegericht werken 
aan oplossingen. 

sander.deflo@beweging.net



Staden

Iedereen mee in Staden 

Het ACW wil smaak geven aan de samenle-

ving en de stem zijn van veel mensen. We 

willen wegen op het beleid, samen met 

onze mandatarissen in schepencollege, 

gemeente- en OCMW-raad, maar ook met 

onze vertegenwoordigers in adviesraden. 

Het ACW wil constructief meewerken aan 

een sterk gemeentelijk beleid, ook door in 

elk debat de wensen van onze bewoners te 

laten klinken. 
Iedereen mee: het ACW is een beweging die 

bekommerd is om mens en samenleving. 

Als middenveldorganisatie willen we de 

brug zijn tussen het gewone gezin en de 

overheid. De de resultaten van de bevraging 

rond het gemeentebeleid, doen ons voor de 

toekomst focussen op drie belangrijke prio-

riteiten: zorg op maat, betaalbaar en kwali-

teitsvol wonen en veilig en (niet) (ver)

keer(d). Van die prioriteiten willen we werk 

maken. 

Met dank aan al wie aan de bevraging heeft 

meegewerkt en aan al onze vrijwilligers die 

zich inzetten in onze beweging, voor hun 

buurt en voor de gemeente. 

MEER INFO BIJ:gEERT CuVELIER Sleihagestraat 18 Oostnieuwkerke 0497 73 06 27

geef smaak aan je gemeente

1 betaalbaar en kwaliteitsvol wonen
Wonen is een basisrecht. Als ACW pleiten we 

ervoor dat de gemeente die helpt realiseren. 

Door geschikte intergemeentelijke samen-

werkingsverbanden (WVI, De Mandel, Sociaal 

Verhuurkantoor, enz) verder te zetten, is 

betaalbaar wonen mogelijk. Dit zowel voor 

huurders als kopers. Recent kregen heel wat 

concrete projecten vorm en er staat nog heel 

wat in de steigers. Het werk is dus nog niet 

af. Vooral jongeren, één-oudergezinnen, 

alleenstaanden en senioren mogen hierbij 

niet vergeten worden. 
Ook kwaliteitsvol wonen is een aandachts-

punt. Zowel de inrichting van de woning als 

van de woonomgeving zijn hierbij van belang. 

Wonen op maat voor iedereen is de leuze en 

tegelijk de uitdaging waarvoor wij willen ijve-

ren.

2 Zorg  op maatMet meer mensen en met z’n allen langer 

werken, zegt men. De gemeente heeft hier 

een belangrijke zorgvervullende opdracht, 

vindt het ACW. Zorg voor een flexibele opvang 

van kinderen van werkende mensen. Zorg 

voor een gediversifieerd aanbod en aan 

mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding op 

recreatief, cultureel en sportief vlak. 

Ondersteuning van verenigingen en vrijwilli-

gers die hiertoe bijdragen kaderen hierin.

We vinden dat er ook verder oog moet zijn 

voor mensen met zorgen. Dit kan onder meer 

gaan over psychische, fysieke en financiële 

zorgen. Naast specifieke huisvestingsvoorzie-

ningen en het uitbouwen van passende 

dienstverlening moet de gemeente ook aan-

dacht hebben voor netwerken en vrijwilligers 

die hier (aanvullend) een belangrijke en men-

selijke rol in spelen.

3 Veilig (en niet) verkeer(d)

Goed en veilig verkeer begint bij elk van ons, in gedrag en verplaatsingsgewoontes. Het 

verkeer neemt nog steeds verder toe. De tijdsdruk op mensen neemt niet af. Deze realiteit 

beseffende pleiten we als ACW dat veilig gedrag van de weggebruiker afgedwongen wordt 

door de aanleg van wegeninfrastructuur. Daar waar mogelijk moet de zwakke weggebrui-

ker beschermd (aparte fietspaden, brede voetpaden) en bevoordeligd (kortere fiets- en 

voetgangersdoorsteken) worden, zeker in de centra maar ook erbuiten.

In dit kader stellen we voor om voorrang te verlenen aan de aanleg en het onderhoud van 

voet- en fietspaden.

ACW Staden-Oostnieuwkerke-Westrozebeke 

is de koepel van de christelijke werknemers-

organisaties, verspreid over de hele gemeen-

te. Vrijwilligers zijn actief in kwb, KAV, CM, 

Ziekenzorg, ACW, ACV, OKRA, Pasar of één 

van onze vrijetijdsclubs. 

Deze verenigingen zorgen ervoor dat velen 

onder u kunnen genieten van tal van culturele 

en sportieve activiteiten. Daarnaast is er vor-

ming en een sterke dienstverlening. Elke deel-

organisatie of dienst heeft zijn eigenheid, maar 

waar kan, werken we samen. Samen sterk!

Het ACW deed een bevraging rond het toekomstig gemeentebeleid. 

5.000 mensen uit 29 gemeenten namen hieraan deel. Uit de resultaten 

haalde het ACW drie prioriteiten voor jouw gemeente. Ze vormen voor 

ons de basis voor een goed beleid in 2013-2018.

Oostnieuwkerke 
Westrozebeke
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Welzijnszorg

Iedereen droomt van een gelukkige toekomst: voor zichzelf, zijn 
of haar kinderen, kleinkinderen. Niemand wil een toekomst in ar-
moede. En toch… leeft 1 op 7 mensen in ons land, 15%, in armoede. 
Voor hen is een mooie toekomst echt veraf. Met de campagne van 
2015 wil Welzijnszorg de aandacht vestigen op het belang van een 
duurzame armoedebestrijding. Die pakt de wortels van de armoe-
de aan. Vooral op het vlak van vervoer, gezondheid en wonen ont-
breken heel wat duurzame maatregelen. 

1. EEN tOEkOMSt MEt 
BaSISBEREIkBaaRhEID
Mensen in armoede geven aan dat mobiliteit 
een grote drempel vormt bij het vinden van 
werk. Ook vrijetijdsactiviteiten, boodschap-
pen doen, medische zorg en familiebezoek 
lijden onder de beperkte verplaatsingsmo-
gelijkheden van mensen in armoede. 
Mobiliteit is een basisrecht en pas echt 
duurzaam als het verplaatsingssysteem 
werkt en betaalbaar, ecologisch verant-
woord, veilig en rechtvaardig is. Een goede 
mobiliteit is de sleutel tot deelname aan de 
samenleving. 

2. EEN tOEkOMSt IN gOEDE gEzONDhEID
Arm maakt ziek en ziek maakt arm. Een 
huis waar het koud en vochtig is, daar word 
je ziek van. Mensen in armoede kampen 
ook met heel wat stress. Genoeg bewegen, 
gezond en afwisselend eten, op tijd naar de 
dokter of de tandarts… zorgen voor een ge-
zonde geest in een gezond lichaam. Maar 
als voortdurende stress op je mentale en fy-
sieke gezondheid weegt, is het niet gemak-
kelijk om jezelf een gezonde levensstijl aan 
te meten.
Welzijnszorg pleit voor een betaalbare, toe-
gankelijke gezondheidszorg, maar ook dat 
iedereen een gezond leven kan leiden. 

3. EEN tOEkOMSt IN EEN gEzOND huIS
Welzijnszorg pleit al vele jaren voor een 
recht op (betaalbaar) wonen. Naast betaal-
baar wonen moeten we ook werken aan een 
kwaliteitsvolle leefomgeving met gezonde 
lucht, voldoende groene ruimte,… Boven-
dien is ook de kwaliteit van de woning cru-
ciaal. Voldoende ruimte, voldoende licht, 
verluchting, isolatie,… zorgen voor een huis 
dat een thuis kan worden.

Mensen in armoede wonen vaak in slechte, 
energieverslindende huizen. Er zijn meer 
structurele oplossingen nodig die de (ener-
gie)kwaliteit van woningen verbeteren. Ook 
vocht is een toenemend probleem. Een 
vochtig of koud huis is slecht voor de ge-
zondheid en de kwaliteit van leven. Hoe bie-
den we mensen in armoede meer kansen op 
een toekomst in een goede woning?

Werken aan een solidaire samenleving, 
waarin iedereen gelijkwaardig is, is een 
gedeelde verantwoordelijkheid. Duurzame 
ontwikkelingen zijn pas mogelijk als de no-

dige maatschappelijke voorwaarden aanwe-
zig zijn. Het is aan het beleid om effectief 
af te stemmen op de noden van maatschap-
pelijk kwetsbare groepen, zodat ook zij echt 
vooruit kunnen. 

campagnepartners van Welzijnszorg in 
2015 zijn kwb, kVlV, de kringwinkels en 
Welzijnsschakels. Doe je ook mee? 

Steffi Beyaert, 
Educatief medewerker Welzijnszorg
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Een toekomst 
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WElKOM OP dE sTARTdAG 

Op woensdag 7 oktober 2015 heeft Welzijnszorg haar startavond. 
Afspraak vanaf 19u in Vives, VIVES, gebouw Het forum, Doorniksesteenweg 145 in Kortrijk.
 
Op het programma: 
• een infomarkt met een geef- en deelplein (breng iets duurzaam mee van thuis dat je 

graag wil weggeven aan een ander) 
• optreden van Les Poupées Passionnées (voorstelling campagne)
• werkwinkels (de politiek eisen, tips voor leerkrachten kleuter- en lage onderwijs, jon-

gerenspel, kwb en KVLV met concrete acties tegen armoede in de buurt, voorstelling 
liturgie (rond de adventskrans en de kinderwagen), DAC De Kajuit uit Blankenberge 
en Wijkgezondheidscentrum Oostende over arm maakt ziek en ziek maakt arm, BIK 
Kuurne en vzw Stuurkracht over werk, Welzijnsschakel Ûze Plekke en dialoogonder-
steuner Carlos Seyssens )

• receptie

Meer info over de startavond en de campagne bij www.welzijnszorg.be of bij de regionale 
dienst Welzijnszorg West-Vlaanderen, e-mail roeselare@welzijnszorg.be of tel 051 26 08 08.
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ACW werkt structureel samen met financiële partners die duurzame ontwikkeling 
en maatschappelijk engagement hoog in het vaandel dragen.

i.s.m.

Maar Europa sluit zijn grenzen af, met prikkel-
draad. Op de dag dat die kleuter van drie aan-
spoelde op het strand, waren mijn vrouw en ik 
in Bodrum (Turkije). We hebben er heel veel 
vluchtelingen gezien, jonge gezinnen met kin-
deren, bedelend… (Zie foto). Je zal maar op de 
vlucht zijn met je gezin en (kleine) kinderen…

De vluchtelingencrisis speelt zich niet ver van 
ons bed af, maar in eigen land. Wat kunnen 
we doen? Misschien kunnen we zo’n gezin 
geen bed, bad en brood aanbieden, maar we 
kunnen wel onze mond opendoen, en werk 
maken van een gastvrije, warme, diverse sa-
menleving. 

VRijWilliGERs iN AcTiE
‘We willen helpen, maar we weten niet hoe,’ 
zeggen veel mensen. Helpen is ook niet een-
voudig, als je geen ervaring met vluchtelin-
gen hebt. Zij zijn mensen met dromen, en 
dromen die even waardevol zijn als de onze. 
Maar als die dromen letterlijk en figuurlijk 
aan flarden worden geschoten, en men op de 
vlucht moet… hoe vang je zo’n mensen dan 
op? Gelukkig telt ons land overheidsdiensten 
en sociale organisaties, maar ook vrijwil-
ligers die ervaring en expertise hebben met 
de opvang van vluchtelingen. Waarom hen 
niet een handje helpen? Beweging.net heeft 
een hulpgids samengesteld die jou wegwijs 
maakt opdat nieuwe initiatieven, giften, voed-
sel en kledij vlot de weg zouden vinden naar 
gespecialiseerde organisaties die op het  
terrein de opvangcrisis aanpakken. Surf voor 
meer info naar de hulpgids van beweging.net:  
www.beweging.net/opvangcrisis 

iNzAMElAcTiE ROEsElARE
Of doe het zoals in Roeselare. Getroffen door 
de beelden van asielzoekers, gevlucht uit oor-
logsgebied en op zoek naar een betere, vei-
lige toekomst, zamelt beweging.net Roeselare 
mannenkleren en –schoenen, fietsen, kousen, 
sjaals of geld (voor het aankopen van ba-
bymateriaal en ondergoed) in ten 
voordele van het opvangcen-
trum in Langemark-
Poelkapelle, op de 
grens met Staden. 
Knap initiatief! 

Beweging.net en de vluchtelingencrisis

Ik wil wel helpen, 
maar ik weet niet hoe…
In Syrië woedt een verwoestende oorlog. Er 
wonen 22 miljoen mensen. Vier miljoen er-
van zijn op de vlucht. In Turkije lopen er 1,8 
miljoen rond. In Libanon - dat zelf amper  
4 miljoen inwoners telt - verblijven er 1 miljoen 
in vluchtelingenkampen. In Jordanië 500.000. 
Een deel probeert Europa te bereiken. Men 
schat hun aantal op 160.000, maar de Europese 
landen slagen er niet in tot een overeenkomst 
te komen over de opvang. 10.000 voor België. 
Gemiddeld zo’n 15 per gemeente. Is dat te veel? 

Misschien kan jouw bewegingspunt wel con-
tact opnemen met het Rode Kruis-opvangcen-
trum in Wingene of Menen, of contact nemen 
met het OCMW van je gemeente? Behalve het 
inzamelen van hulpgoederen, kunnen zij mis-
schien wel een paar vrijwilligers gebruiken 
om mee te helpen bij activiteiten? Je kan ook 
helpen bij de integratie of inburgering van 
nieuwe migranten door voor vervoer te zor-
gen, een klusje te doen in de woning waar ze 
terecht kwamen, of hen helpen bij de vele pa-
pieren die ze moeten doorworstelen. Of je kan 
mee op zoek gaan naar een woning of werk 
(als ze daar de nodige papieren voor hebben). 
Ben je actief op de sociale media (facebook) 
en merk je een vertekend en/of negatief beeld 
van de nieuwkomers, reageer dan. Het is ont-
zettend belangrijk tot een andere beeldvor-
ming te komen en zo positief te gaan wegen 
op het beleid. 

WiE slAAT zijN TENTEN OP? 
‘Wie slaat er zijn tenten op in onze achter-
tuin?’ Onder die titel organiseert ACV Kor-
trijk op dinsdag 29 september om 19u30 in 
het St. Elisabeth-Begijnhof een Infoavond 
rond de vluchtelingencrisis. Gastspreker is 
Didier Vanderslycke (Orbit). Info en inschrij-
vingen bij nadine.vervaecke@acv-csv.be,  
tel. 056 23 56 82.

Dominique Coopman


