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5. Een gezellig dorp waar we  
elkaar makkelijk ontmoeten
De voorbije jaren hebben we hard gewerkt aan de mogelijkheden om als Wijnegemnaren elkaar 
op te zoeken en samen te komen. We lanceerden Zomergem en Wintergem, die op korte termijn 
vaste waarden werden in ons socio-culturele aanbod. ’t Gasthuis werd heringericht als een echt 
open gemeenschapscentrum, de openingsuren van de bib werden gevoelig uitgebreid en het Lazaret, 
het zaaltje achteraan in de tuin, kan nu ook worden afgehuurd voor privé-gelegenheden. De culturele 
programmatie werd fors uitgebreid en evenementen als ‘de Warmste Loop’ zagen het levenslicht. Het 
reserveren van zalen in ’t Gasthuis en de aankoop van tickets voor de voorstellingen kan nu ook online. 
Ook op andere plaatsen in onze gemeente vernieuwden we heel wat. Zo kreeg het gemeentepark een 
vernieuwde en grotere speeltuin, werd het speelpleintje aan de Tuinwijk heraangelegd en werd de pop-
up in de kiosk op het Marktplein een groot succes.  

Ook de volgende jaren willen we blijven werken 
aan een socio-cultureel aanbod dat mensen 
uitnodigt om elkaar op te zoeken en hun 
smartphone even te vergeten... Met het nodige 
respect voor de buurtbewoners mag het aantal 
activiteiten op het nieuwe Marktplein nog hoger. 
Ook het gemeentepark biedt mogelijkheden tot 
nog meer initiatieven. De autoluwe zondag in 
september is al jaren een vaste traditie, waarbij 
buren elkaar op straat opzoeken. Via een 
wandelzoektocht en andere initiatieven willen 
we de verschillende buurten stimuleren om 
hun straten die dag even te verlaten en elkaar 
doorheen het dorp op te zoeken.  

Het jongerenaanbod in ’t Gasthuis willen we verder uitbreiden 
met bijkomende voorstellingen voor de allerkleinsten en extra 
speeltoestellen in de tuin. Het uitgebreidere culturele aanbod brengt 
ook met zich mee dat we de mogelijkheid willen onderzoeken om een 
vaste horecagelegenheid in te richten. De nieuwe gemeenteschool 
willen we ook betrekken in dit socio-culturele aanbod door er in een 
multifunctionele ruimte te voorzien die ook toegankelijk is voor 
culturele publieksactiviteiten. 
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6. Aandacht voor onze jongeren 
In ons dorp zijn jeugdbewegingen al jarenlang actief. Zowel de scoutsvereniging als de chiro hebben 
een groot aantal leden.  Ze genieten al langer dan vandaag van ondersteunende maatregelen door het 
gemeentebestuur. We helpen hen elk jaar bij het vervoer van hun materiaal naar hun kampplaatsen, 
voorzien subsidies waar nodig en bieden hen lokalen aan.  De huidige lokalen van zowel scouts als chiro 
hebben echter hun beste tijd gehad.  In overleg met beide jeugdbewegingen willen wij voor hen nieuwe 
lokalen bouwen. We denken hiervoor aan het domein ‘De Leeuw’ achter het gemeentelijk sportcentrum 
dat enkele jaren geleden door het gemeentebestuur werd aangekocht. De directe nabijheid van het 
gemeentepark en het sportcentrum maakt dat deze locatie ook ideaal gelegen is voor de speelweken 
en vakantiekampen die we als gemeentebestuur organiseren. De rest van deze open ruimte zullen we 
invullen met een avonturenspeelpark.   

Het jeugdontmoetingscentrum aan het kanaal werd de afgelopen jaren toegankelijker gemaakt voor alle 
jongeren. De fuifzaal werd heringericht en de tarieven werden aangepast.  Op de benedenverdieping, naast 
de buitenschoolse schoolopvang De Wolk, werd een ruimte gecreëerd voor de 12- tot 15-jarigen, de Living.   

In de Living kunnen zij elkaar opzoeken en 
zo later makkelijker de weg vinden naar 
het jeugdhuis en de fuifzaal. Ondanks deze 
inspanningen is het gebouw voorlopig nog 
geen ‘hotspot’ voor onze jongeren... Hierin 
moeten we verandering brengen. We willen 
de vzw Ahoy extra stimuleren om nog meer 
jongeren te bereiken en jongeren mee de 
activiteiten in het gebouw te laten organiseren.

De volgende zes jaar willen we de buurt-
pleinen verder aanpakken. Deze pleintjes 
zijn voor iedereen, maar vooral voor jongeren, 
een echte ontmoetingsplaats. Zo wordt het 

plein aan de Merksemsebaan en de Wijngaardstraat een buurtplein 
waar iedereen, jong en oud, elkaar kan opzoeken. Ook speelstraten, 
die gedurende bepaalde uren autoluw worden gemaakt, staan met stip 
genoteerd in ons partijprogramma.

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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