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De tien speerpunten
van dorpspartij durf!
9. Een nieuwe schoolomgeving
met een vlotte verkeersafwikkeling
en de inbreng van de buurtbewoners
Onze kleuter- en lagere scholen schreven de afgelopen jaren steeds meer en meer kinderen in uit
Wijnegem en onze buurgemeenten. Deze evolutie zet zich de volgende jaren ongetwijfeld verder.
De bouw van een nieuwe en duurzame school wordt hierdoor een noodzaak.
Deze nieuwe school wordt opgericht op het open terrein in de Veldstraat, achter de huidige lokalen van
kleuterschool Het Notendopje. Zowel Het Notendopje als de gemeentelijke basisschool De Notelaar zullen
hier terecht kunnen. Beiden scholen hebben een verschillend bestuur en zullen afzonderlijk worden geleid,
maar vonden elkaar in dit nieuwe project met een nieuwe en gemeenschappelijke infrastructuur.
De bouw wordt grotendeels gefinancierd met een
subsidie van 12,5 miljoen EUR door de Vlaamse
Regering. Ook de muziek- en woordacademie zal naar
deze nieuwe locatie verhuizen. De kleuterschool, de
lagere school en de academie worden geïntegreerd
in een project waarin ook ruimte wordt voorzien
voor kinderopvang, een multifunctionele ruimte
en een publiek toegankelijke woonzone met
nieuwbouwwoningen. De nabijgelegen schuttersgilde
Sint-Sebastiaan geeft haar huidige gronden vrij
voor dit project en zal een nieuwe plek krijgen op
het voormalige recyclagepark, naast de tuin van
Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis.
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De nieuwe school zal een modern gebouw worden, helemaal klaar voor
de toekomst van onze Wijnegemse jeugd. Flexibele klaslokalen komen
in de plaats van vaste lokalen en alle andere beschikbare ruimtes
zullen via schuifwanden aanpasbaar zijn aan de verschillende noden
en bestemmingen. De school zal toegankelijk zijn via de Veldstraat, de
Bergenstraat en de Schoolstraat. We kiezen bewust voor een veilige
kiss&ride zone, een aangepaste weginfrastructuur en we bouwen de
huidige fiets- en schoolstraten verder uit. Bij de ontwikkeling van dit
grote binnengebied zullen we de buurtbewoners nauw betrekken. Als
de verdere stappen goed meevallen zullen we er de eerste scholieren
kunnen begroeten in september 2024.
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De tien speerpunten
van dorpspartij durf!
10. Een centrummanager voor een
bruisende en leefbare dorpskern
Onze lokale handelaars komen steeds meer onder druk te staan van de groeiende onlineverkoop
en het gemak van een supermarkt of winkelcentrum in de nabijheid. Via startpremies voor jonge
ondernemingen, de aanleg van zones voor kort parkeren en andere concrete maatregelen hebben we de
afgelopen jaren geprobeerd de lokale handelaars een steuntje in de rug te bieden. Als een verdere stap
ter ondersteuning van onze Wijnegemse ondernemers willen we een centrummanager aanduiden die
zorgt voor een ideale dialoog tussen de lokale handelaars en het gemeentebestuur. De centrummanager
kan verdere handelsversterkende maatregelen nemen en mee naar oplossingen zoeken voor
leegstaande handelspanden. Ook via indirecte maatregelen kunnen we verdere ondersteuning bieden
aan de Wijnegemse ondernemers. Zo overwegen we het beheer van de Turnhoutsebaan over te nemen
van het Vlaams Gewest. Dit biedt ons de mogelijkheid om deze nadien in te richten op maat van de
Wijnegemse weggebruikers én onze lokale handelaars.

De Vlaamse Regering stimuleerde de Vlaamse
gemeenten de afgelopen jaren om over te gaan
tot fusies met de hen omliggende gemeenten.
Ook in Wijnegem werd hierover door alle
partijen nagedacht binnen een werkgroep.
Terwijl de andere partijen zich uitten als
voorstander of een twijfelend standpunt
innamen, was het voor ons zeer duidelijk: wij
zeggen NEEN tegen een vrijwillige fusie met
een andere gemeente.
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dorpspartijdurf

dorpspartij durf! wil elke inwoner betrekken bij het bel 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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Goed bestuur staat dicht bij haar bewoners en kan ook worden
gerealiseerd door intensieve samenwerkingsverbanden met andere
gemeentebesturen. De gesprekken met de andere Wijnegemse
partijen over een eventuele fusie werden door ons dan ook beëindigd.
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V.U. Hugo Schyvens, Ruggeveldstraat 33, 2110 Wijnegem.

En tot slot... wat denkt dorpspartij durf!
over een fusie met een andere gemeente?

