De tien speerpunten
van dorpspartij durf!
Binnen enkele dagen trekken we naar de stembus om een nieuwe ploeg te kiezen
die onze gemeente de volgende zes jaar zal leiden. De afgelopen weken lieten
we jullie kennismaken met de 10 speerpunten waarrond dorpspartij durf! haar
huidig beleid verder wil uitbouwen. Met de stemtest van dorpspartij durf! kan je
nagaan of onze visie ook jouw visie is en leer je ineens ons programma kennen.
Afvinken maar!
ik wil meer aantrekkelijke en toegankelijke publieke ruimte in onze
gemeente zoals de tuin van de Annonciaden of van het OCMW.
ik wil dat de communicatie tussen het gemeentebestuur en de inwoners verder wordt versterkt door een modernisering van de bestaande
communicatiekanalen en het intensievere gebruik van social media.
ik ga voor een nog (fiets)veiligere gemeente en wil meer fietsstraten,
kiss & ride zone’s aan de schoolomgeving en slimme camera’s.
ik wil een graag een openbaar zwembad aan een betaalbare kost voor
mezelf en de gemeentefinanciën. Om het betaalbaar te houden, kies
ik voor een intergemeentelijk zwembad, bij voorkeur via het huidige
zwembad in de Kasteellei.
ik wil een gezellig en sociaal dorp waar we elkaar makkelijk ontmoeten
op plekken als Zomergem, Wintergem, de Warmste Loop of tijdens één
van de vele voorstellingen in ’t Gasthuis.
ik wil aandacht voor onze jongeren met o.a. de aanleg van een avonturenspeelpark achter De Leeuw, een toegankelijk jeugdontmoetingscentrum en de verdere heraanleg van onze buurtpleintjes.
ik wil een doordacht mobiliteitsplan met deelfietsen, deelauto’s,
een waterbus, meer trage wegen, maar zonder tram in onze dorpskern.
ik wil hier zorgeloos ouder worden met een goede en toegankelijke
kinderopvang en de verdere uitbouw en ondersteuning van de
thuiszorg voor onze ouderen.
ik wil een centrummanager die waakt over een bruisende en leefbare
dorpskern.
En... tot slot
ik wil geen vrijwillige fusie met een andere gemeente. Wijnegem heeft
hier geen nood aan.

#KiesLokaal

