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De tien speerpunten
van dorpspartij durf!
7. Een doordacht mobiliteitsplan
Het aantal inwoners stijgt jaarlijks en iedereen eist zijn plaats in het openbaar verkeer op. Dit
probleem geldt niet enkel voor onze gemeente. Een mentaliteitswijziging bij élke burger dringt zich op,
niet alleen in Wijnegem maar overal.
De komende jaren wordt een daling van het aantal auto’s verwacht en zal de fiets een opmars kennen.
Daarom is een sterk fietsbeleid voor onze gemeente cruciaal. Naast veilige fietspaden, willen we
fietsinitiatieven stimuleren. Deel -en leasefietsen mogen niet ontbreken. Kinderen ontgroeien snel
hun fietsen. Het delen van kinderfietsen met een abonnementenservice zou hiervoor een ideale
oplossing zijn. Daarnaast moet het gemeentebestuur de verschillende vormen van autodelen ook
ondersteunen. En met de komst van de waterbus kunnen we als Wijnegemnaren nu zelfs op het water
naar Antwerpen.

Een onderzoek naar meer 30km/u zones voor de
straten in onze woonkern is een must. In combinatie
met gerichte snelheidscontroles zal dit sluipverkeer
ongetwijfeld ontmoedigen en de verkeersveiligheid in
ons dorp ten goede komen. Meer trage wegen zorgen
voor een veilige en snelle verbinding voor fietsers en
voetgangers. Dorpspartij durf! houdt de tram liever weg
uit de dorpskern en pleit voor een tramverbinding langs
de Houtlaan. Dorpspartij durf! gaat voor een veilig,
leefbaar en kindvriendelijk Wijnegem!
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In ons mobiliteitsplan moet het STOP-principe de leidraad zijn:
• Stappen: Brede voetpaden en veilige oversteekplaatsen, met aandacht
voor minder mobiele medemensen.
• Trappen: Meer fietsstraten waar het kan, versmalling van de rijbaan en
meer zone 30. Voldoende brede fietspaden. Ruimte voor fietsstallingen.
• Openbaar vervoer: Ons dorp beschikt reeds over prima openbaar
vervoer. Maar een extra bushalte in het midden van ons dorp (tussen
Fortveldstraat en Wommelgemsteenweg) zou welkom zijn.
• Personenwagens: Wij willen de parkeerplaatsen zoveel mogelijk
behouden voor Wijnegemnaren en pleiten voor onderzoek naar
oplossingen in wijken met een grote parkeerdruk.
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8. Zorgeloos “ouder(s)“ worden in Wijnegem.

De nieuwe dagopvang “Het Klaverblad” in
de Schoolstraat is een belangrijke stap in de
goede richting voor onze gemeente. Dorpspartij
durf! gaat voor een volledige ondersteuning
door een gezinszorg aan te bieden met
voldoende competente medewerkers en een
thuiszorgcoördinator.
Als thuis wonen niet meer lukt, is een
woonzorgcentrum een goede oplossing. We
vinden dat een openbaar woonzorgcentrum
in onze gemeente moet behouden blijven. Om
deze kosten te kunnen blijven betalen, werd
samen met OCMW Schoten “Woonzorggroep
Voorkempen” opgericht om schaalvoordeel
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te creëren en zo de uitgaven onder controle te houden. We zijn erg trots
op deze verwezenlijking van onze OCMW-Voorzitter Nadine Wouters.
Dorpspartij durf! wil ook graag palliatieve zorg verder uitwerken. Het
zou fijn zijn dat alle Wijnegemnaren terecht kunnen in Wijnegem voor
palliatieve zorgen, voor een gesprek, voor opvang, om te troosten of om
te waken bij een stervende.
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V.U. Hugo Schyvens, Ruggeveldstraat 33, 2110 Wijnegem.

Kwalitatieve kinderopvang in onze gemeente is essentieel. De werking van ‘t Speelnestje, de Onthaalouders
en De Wolk werd ondergebracht in twee grotere professionele organisaties, vzw Landelijke Kinderopvang
en vzw Kinderopvang. De gemeente ondersteunt hen financieel en materieel. Organisaties als Dynamx,
Gedropt, Danskreatie, De Speelvogels vinden een plaats in Wijnegem en het bestuur organiseert zelf
Speelweken, Grabbelpas- en Swap activiteiten. De vraag naar kinderopvang blijft echter groeien. De
stijgende pensioenleeftijd van grootouders zorgt ervoor dat zij minder beschikbaar zijn, maar ook gewijzigde
gezinssamenstellingen hebben hun invloed. Dorpspartij durf! wil toegankelijke, kwalitatieve en flexibele
kinderopvang. Wat te denken van subsidies en logistieke ondersteuning voor starters in kinderopvang of
ondersteuning van privé initiatieven met andere ouders? In de omgevingsplannen van de nieuwe school
moet ook extra kinderopvang voorzien worden.
De vergrijzing van de bevolking is een andere maatschappelijke uitdaging. Ouderenzorg evolueert dan ook
sterk de laatste jaren. Mensen willen steeds langer thuis wonen in hun vertrouwde omgeving waardoor er
meer nood is aan thuiszorg. Dat terwijl mantelzorgers steeds minder beschikbaar zijn en ouders en kinderen
vaker verder uit elkaar wonen. Deze tendensen vragen een verdere uitbouw van de thuiszorg.

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).

