
Slimme mobiliteit
• Nieuwe fiets- en voetpaden langs s ’Gravenwezelsteenweg,  

Wommelgemsesteenweg, Oud Sluisstraat, …
• Invoeren deelauto’s en deelfietsen
• Extra fietsstallingen en een nieuwe bushalte
• Invoering fietsstraten - we starten alvast met de  

schoolomgeving

 17 miljoen slim investeren
Ons bestuursplan voor Wijnegem is af. Samen met onze coalitiepartner zetten 
we onze verkiezingsbeloftes om in 404 concrete doelstellingen voor Wijnegem. 
We investeren de komende zes jaar 17 miljoen euro in ons dorp. We zetten de 
grootste investeringen voor jou even op een rij: 

Veilige straten 

• Heraanleg Brouwerslaan 

- deel Koolsveldlaan en 

Eikenlaan

 Herinrichting straten met 

mobiliteitsproblemen 

• Snelheidsremmers en slim-

me verkeerslichten

 Slimme camera’s aan de 

toegangswegen

• Onderhoud wegen, fiets- en 

voetpaden

Fijne plekken voor 
ontmoeting 
• Tuin van ’t Gasthuis, nog meer 

een buitenplek voor cultuur en 
samenzijn

• Pleintjes Vaartdijk én Voetbal-
straat krijgen een make-over

• Een nieuwe dreef in een aan-
trekkelijker groen park met een 
gerenoveerde Vlemincktoren

• Het oude recyclagepark wordt 
een groene zone

• Buurtbudget om initiatieven per 
wijk te realiseren 



Een overzicht van alle concrete acties en doelstellingen  
vind je op www.dorpspartijdurf.be. 

Aandacht voor 
sport en jeugd
• Looppad van 5 km doorheen het park en 

aanleg looppiste

• Nieuwe lokalen voor onze Wijnegemse 

jeugdbewegingen

 Een vrij toegankelijk voetbalveld

• Kunstgrasveld in samenwerking met VC 

Wijnegem

• Extra sportruimte: beachvolleybalveld, een 

nieuwe turnzaal, …

• Start bouw van een nieuwe kleuter- en 

lagere school/muziek- en woordacademie

Wijnegem 
tot jouw dienst
• Versterking van het 

ambtenarenteam op 
vlak van mobiliteit,  
communicatie, groen, …

• Een gemeenschaps-
wacht voor meer  
preventie en veiligheid

• Informatie sneller tot bij 
de inwoners, zowel op 
papier als digitaal

Zorgeloos ouder 
worden in Wijnegem 
• Kwaliteitsvol woonzorgcentrum 
• Verdere uitbouw van dagop-

vang het Klaverblad, voor 
ouderen en hulpbehoevenden

• Invoer vrijetijdspas met kortingen 
• Extra zitbanken als rustpunt 
• Ondersteuning van thuiszorg
• Aanmoedigen van initiatieven 

rond kinderopvang

Duurzaam 
investeren 
• Openbare energiezuinige 

LED-verlichting
• Gemeentelijke gebouwen  

worden beter geïsoleerd 
• Zonnepanelen op gemeentelijke 

daken
• Containers voor restafval in  

plaats van afvalzakken
• Lokale subsidies voor een  

milieuvriendelijke woning



Nadine Onder het motto ‘Wijnegem 
vooruit’ zetten we ons 
opnieuw met veel goesting in  
voor ons dorp.
 
Dorpspartij durf! staat voor een 
bruisend Wijnegem dat mensen, 
buurten en verenigingen samenbrengt 
en ondersteunt.  Wij geloven in een 
dorpskom op mensenmaat met de 
kracht van een gezellige babbel, goed 
onderwijs, sport en lokaal winkelen. 
Kortom, een dorp waar ruimte zich 
vormt rond ontmoeting en waar 
ideeën van de Wijnegemnaren leiden 
tot verandering.
 
Na de verkiezingen kregen we 
opnieuw de kans mee te besturen. Met 
de vernieuwing van de parkdreef, de 
aanleg van nieuwe sportvelden, het 
opgefrist pleintje aan de Hoevestraat, 
de renovatiestart van onze 
Vlemincktoren en een fietsbibliotheek 
vulde dorpspartij durf! in 2019 meteen 
enkele verkiezingsbeloften in.

Alvast onze beste wensen voor een 
fijn eindejaar en een toast op een 
fantastisch 2020!

“Wijnegem  
     vooruit ”

© JAA



www.dorpspartijdurf.be   Dorpspartij Durf   dorpspartijdurf

dorpspartij durf! wil elke inwoner betrekken bij het beleid. Je kan  reacties, suggesties of ideeën 
kwijt via email aan info@ikdurf.be. of bij onze voorzitter Hugo Schyvens (Ruggeveldstraat 33).
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Welzijn is de rode draad doorheen het  
beleidsplan, daar ben ik als schepen alvast 
heel blij mee.”

Nadine

An

Mee vormgeven aan een 
Wijnegem waar het goed 
vertoeven is, nu en in de 
toekomst. Daar zet ik me 
als gemeenteraadslid 
graag 
voor in.

Als gemeente-
raadslid ben ik 
een luisterend oor 
voor jullie zodat 
we weten wat er 
leeft en we via 
dorpspartij durf! 
hieraan kunnen 
werken.

Dirk

Als voorzitter van dorpspartij durf! ben ik blij dat 
we ook nu weer aan een Wijnegem op maat van 
en samen met z’n inwoners kunnen werken.

Als schepen ga ik samen met jullie voluit voor 
een gezellig, groen,  sportief én kindvriendelijk  
Wijnegem.

Tom

Hugo

Als lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst krijg ik een directe kijk op lokale armoede 
en welzijn in onze gemeente. Ik ben dus erg tevre-
den met de vele sociale klemtonen in het beleid.

Greet




