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De tien speerpunten
van dorpspartij durf!
1. Meer aantrekkelijke en toegankelijke
publieke ruimte in onze gemeente
De afgelopen jaren werkten we al hard mee aan meer toegankelijke publieke ruimte. Het project
‘Annonciaden’ in het hart van ons dorp en de wijk ‘De Werve Hoef’ aan de Merksemsebaan zijn
hier voorbeelden van. Het eerste project, een modern complex met 89 assistentiewoningen en een
mooi toegankelijk park, won een Europese Architectuurprijs. De wijk ‘De Werve Hoef’, een duurzame
woonwijk met passiefwoningen, volkstuintjes en een zelfoogstboerderij, wordt een pionier op het vlak
van modern woonbeleid. Het domein ‘De Leeuw’, achter het Sportcentrum in de Kasteellei, werd door
het gemeentebestuur aangekocht en wordt momenteel omgetoverd tot een sportieve en avontuurlijke
plek voor jong en oud. We zijn ook ontzettend fier dat we de nodige subsidies hebben verworven om de
Vlemincktoren in het gemeentepark eindelijk in zijn oude glorie te herstellen.

Maar het kan nog beter... We willen onze
publieke ruimte nog verder uitbreiden op een
kwaliteitsvolle manier. Een mooi voorbeeld
hiervan is het oude recyclagepark in de
Lazaretstraat, dat onherroepelijk dicht
moest omdat een verdere verlenging van de
milieuvergunning onmogelijk bleek. We willen de
vrijgekomen ruimte omvormen tot een groene
zone die naadloos aansluit bij de tuin van het
Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis. Op die
manier zal deze ruimte verder kunnen uitgroeien
tot een verzamelplek waar jong en oud elkaar
regelmatig kunnen ontmoeten.
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Samen met nog enkele andere maatregelen, zoals de aanleg van
bijkomende trage wegen en de heropfrissing van het speelpleintje
aan de Vaartdijk, willen we op die manier komen tot een dorpskern op
mensenmaat, die levendig en uitnodigend is. Bij al deze projecten willen
we steeds stilstaan bij de ecologische voetafdruk en gaan we voor een
maximale inspraak van de omwonenden en toekomstige gebruikers.
Out-of-the-box ideeën zoals een lenteschoonmaakdag, waarbij we met
z’n allen samen onze voortuintjes en gevels proper maken, de straat wat
opfrissen en onze kelders en zolders oprommelen, moeten ook kunnen.
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De tien speerpunten
van dorpspartij durf!
2. Communicatie tussen
gemeente en burgers
Reeds langer dan vandaag werken we aan een open en transparante communicatie met de inwoners van
ons dorp. Ons veel gelezen gemeentelijk informatieblad is een vaste waarde en werd de afgelopen jaren
ook stapsgewijs aangevuld met communicatie via mailings en sociale media. We legden ook een meer
duidelijke en snellere communicatie op aan de aannemers die werken uitvoeren op de openbare weg, zodat
de inwoners van de betrokken straten zich beter en tijdig kunnen organiseren tijdens die aannemingswerken.
Onze samenleving blijft echter verdere digitaliseren.... We moeten dan ook werk maken van een verdere
aanpassing van onze communicatiekanalen aan deze nieuwe tendenzen. Zo moet onze gemeentelijke
website evolueren naar een hedendaags en gebruiksvriendelijk centraal informatieplatform, dat toegang
geeft tot correcte en actuele informatie over onze gemeente. Ze moet ook een echt digitaal dienstenloket
worden dat het mogelijk maakt om eenvoudig documenten en gegevens op te vragen van achter je PC,
laptop, tablet of smartphone.
De ontwikkeling van een gemeentelijke app,
die de burgers op eenvoudige wijze informeert
via de smartphone, moet onderzocht worden.
Naast dit alles moet ook de vertrouwde
dienstverlening via de balie in het gemeentehuis
op een laagdrempelige manier gegarandeerd
blijven. Door hier aandacht aan te geven is
Wijnegem klaar voor de toekomst, kan elke
inwoner kiezen voor een communicatiekanaal
op zijn maat en zorgen we ervoor dat iedereen
zo snel en duidelijk mogelijk wordt geïnformeerd
over wat er leeft en beslist wordt in ons dorp.
Communicatie vereist echter ook interactie...

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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Als onafhankelijke en lokale dorpspartij moeten wij geen hogere belangen
dienen en staan we volledig ten dienste van de inwoners van ons dorp.
We willen dan ook, net zoals 5 jaar geleden, de inwoners betrekken bij het
vastleggen van de bestuursnota waarmee de nieuwe bestuursploeg onze
gemeente zal leiden na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

