
De tien speerpunten  
van dorpspartij durf!

3. Fietsstraten en slimme camera’s
Mobiliteit en veiligheid vormen al zes jaar lang een rode draad door het beleid van dorpspartij durf!. Aan 
het Marktplein en in de schoolomgeving is de verandering het meest zichtbaar. Het vernieuwde Marktplein 
kreeg een afgebakende parkeerzone, een wandelzone en veilige nieuwe fietsroutes en oversteekplaatsen. 
Ook in de directe schoolomgeving namen we duidelijke beslissingen. We introduceerden er, als één 
van de eerste Vlaamse gemeenten, 3 fietsstraten en een schoolstraat. In het noordelijke deel van de 
Schoolstraat, de Bergenstraat en de Veldstraat, die we omvormden tot fietsstraten, werden fietsers de 
belangrijkste weggebruikers. In een ander deel van de Schoolstraat gingen we nog een stap verder. Aan 
het begin en het einde van de schooldag sluiten we die zone gedurende 30 minuten af en laten geen 
autoverkeer toe. De Schoolstraat vormt op die manier een échte schoolstraat, met op piekmomenten meer 
ruimte voor fietsers en voetgangers en een gezonde en veilige schoolomgeving. Een groot verschil met 
de onveilige en chaotische situatie voordien... We willen nagaan of andere straten om die reden ook best 
omgevormd worden tot school- of fietsstraten.

De voorbije jaren werden er op de Houtlaan 
slimme camera’s geplaatst. Een investering 
die, zo blijkt uit onderzoek, rendeert. Deze 
camera’s controleren niet alleen de snelheid 
van het doorgaand verkeer. Ze registreren 
ook geseinde en niet-verzekerde wagens en 
bieden bij politie-interventies ondersteuning. 
Ze bieden bovendien de mogelijkheid om het 
lokaal en doorgaand verkeer perfect in kaart te 
brengen. Uit de cijfers van de andere Antwerpse 
politiezones blijkt trouwens dat de plaatsing 
ervan een sterk preventief effect heeft. We 
pleiten dan ook voor meer slimme camera’s in 
ons dorp. 

Een vijftal jaar geleden werd in Wijnegem het eerste 
Buurtinformatienetwerk (BIN) opgericht. Enkele Durvers namen de 
afgelopen jaren het initiatief om bijkomende Wijnegemse BINgebieden 
op te richten. Slimme camera’s en BIN’s vormen belangrijke schakels 
in een preventief en repressief gemeentelijk veiligheidsbeleid. Na de 
verkiezingen willen we verder blijven inzetten op veiligheid en mobiliteit 
in onze gemeente. Hiermee bouwen we verder aan een Wijnegem waar 
het fijn is om te wonen en waar jong en oud onbezorgd de straat op 
kan.  
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4. Een duidelijke toekomst  
voor het zwembad
De huidige milieuvergunning van ’t Ondiep, ons gemeentelijk zwembad in het sportcentrum aan de Kasteellei, 
vervalt op 2 december 2019. De verstrengde Vlaamse regelgeving verplicht ons tot een vermoedelijke investering 
van 800.000 EUR om het zwembad langer open te houden. Samen met de jaarlijkse uitbatingskost van ongeveer 
300.000 EUR is dit voor een kleine gemeente als Wijnegem niet meer haalbaar. De uitbating van een zwembad 
kan niet langer door de schouders van slechts één gemeente worden gedragen. Andere gemeenten moeten 
hierin ook hun verantwoordelijkheid nemen. Daarenboven blijkt uit de analyse van de bezoekersaantallen dat 
op weekdagen slechts gemiddeld 7 Wijnegemnaren gebruik maken van ons zwembad... Na lang aandringen 
schoten onze buurgemeenten dan ook wakker. We zijn met hen het gesprek over een nieuw intergemeentelijk 
zwembad gestart. Dit kan een nieuw te bouwen zwembad zijn of een grondige renovatie van ons huidige 
zwembad. Wij staan open voor beide denkpistes, op voorwaarde dat de bouw- of renovatiekost en de 
uitbatingskost eerlijk worden verdeeld over de verschillende gemeenten die hieraan willen meewerken. 

Dorpspartij durf! doet zijn best om via zulke 
samenwerking het zwembad in Wijnegem te 
behouden. We vrezen echter dat deze gesprekken 
na de verkiezingen zullen doodbloeden en loutere 
verkiezingbeloften waren... Tot op vandaag 
willen ze de huidige gesprekken immers niet 
omzetten in concrete afspraken. Als dit nieuwe 
intergemeentelijke zwembad er toch niet zou 
komen, zullen we een samenwerking aangaan met 
het nieuwe, momenteel nog te bouwen zwembad 
aan de Ruggeveldlaan in Deurne. Met de 
exploitant van dit nieuwe zwembad willen we dan 
duidelijke afspraken maken over de organisatie 
van het schoolzwemmen voor de Wijnegemse 

leerlingen en over een financiële tegemoetkoming voor de Wijnegemse 
zwemmers. Moest het zwembad toch haar deuren sluiten, willen we het oude 
zwembad omvormen naar bijkomende sport- en ontmoetingsinfrastructuur. 
We denken hierbij onder andere aan een vaste mattenzaal voor de 
verdedigingssporten, een vaste danszaal, bijkomende kleedkamers, een 
grote polyvalente zaal en een outdoor beachvolleyterrein. 

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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