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Beweging.net in actie

Leefbaarheid gemeente verhogen
Het is de wens van beweging.net Wingene-Zwevezele om het huidig gemeentebeleid verder te zetten. De 
beweging wil hierbij focussen op zorg, groen, mobiliteit en verkeersveiligheid

Beweging.net Wingene over toekomstig gemeentebeleid

Een delegatie van beweging.net Wingene-Zwevezele. Vooraan v.l.n.r.: Christiane De Wit, Erna De 
Wit, Nico Somers, Myriam Vanseveren, Tom Braet, Sandra Ketels en Willy Vermeersch. Achteraan, 
v.l.n.r.: Lieven Huys, Stijn Van Maele, Pierre Sengier, Niek Schotte, Wim Vandewiele en Brecht 
Warnez. 

Zorgvrijwilligers en mantelzorgers 
doen vaak wonderen

Verder investeren in de prachtige bos-
sen en natuur van Wingene-Zwevezele.

Iedereen moet zich veilig kunnen ver-
plaatsen in de gemeente (foto actie 
Fietspad.nu)

Wingene

Zorgvrijwilligers ondersteunen 
Wingene-Zwevezele telt straks duizend 
80-plussers en meer mensen ervaren een 
nood aan fysieke of mentale zorg.  
Gelukkig kunnen ze dagelijks beroep 
doen op honderden zorgvrijwilligers en 
mantelzorgers.  Beweging.net pleit ervoor 
dat de gemeente dit vrijwilligerswerk ver-
der ondersteunt en extra zorgvrijwilli-
gers rekruteert. Hen erkennen, waarde-
ren (hogere mantelzorgpremie), kansen 

bieden tot begeleiding en coaching, inzet-
ten op mobiliteit en rust- en ontmoetings-
momenten creëren.  We willen iedereen 
stimuleren om de rol van zorgvrijwilliger 
op te nemen en zo te groeien tot zorgzame 
en warme buurten.  

Zuurstof in een groene 
gemeente
De prachtige bossen en natuur typeren 
Wingene en Zwevezele. De gemeente 
heeft een prachtig wandelnetwerk (bv. 

Gulke Putten of de Vagevuurbossen) en 
pittoreske rustplekjes (bv. Calle-
waertsbosje of de Scheepsput). We ijveren 
om verder te investeren in die pareltjes. 
Voldoende openbaar vervoer en een veili-
ge fietsroute er naartoe is hierbij noodza-
kelijk. Daarnaast willen we ook er een 
belevingsplek voor kinderen van maken. 
Tot slot moet ook ingezet worden op meer 
groen in de dorpskernen.

Veilig onderweg
Beweging.net Wingene-
Zwevezele is al jarenlang voor-
trekker van de verkeersveilig-
heid, en voerde actie met ‘Veilige 
Victors’ en  affiches ‘Graag 
Traag.’ Ruim 1.200 verzamelde 
handtekeningen zorgden voor 
de aanleg van een fietspad naar 
Beernem. Beweging.net pleit 
verder voor goed uitgeruste 
fietspaden, wandel- en fietswe-
gels en brede voetpaden. 
Iedereen (jong en oud) moet zich 
veilig kunnen verplaatsen. Het 
verhoogt de leefbaarheid van 
onze gemeente.

Ruimte voor ontmoeting
In Ruiselede zaten Femma, OKRA, Samana en ACV rond de tafel. Ze dachten na over het toekomstig 
gemeentebeleid. Hun drie prioriteiten zijn een goede ouderenzorg, blijvende aandacht voor fiets- en voetpa-
den en voldoende plaats voor ontmoeting. 

Femma, OKRA, Samana en ACV Ruiselede spreken zich uit

Femma, OKRA, Samana en ACV Ruiselede-Kruiskerke-Doomkerke dachten na over 
het toekomstig gemeentebeleid. Vooraan: Christine Seynhaeve, Yvan Slock, Frank 
Gelaude en Caroline De Groote. Rechtstaand: Luc Huys en William Coppens. 

Het woon- en zorgcentrum,  
draaischijf van zorg
Door de toenemende vergrijzing, stijgt de 
eenzaamheid bij ouderen en vergroot de 
zorgbehoefte, ook in Ruiselede. 
Vrijwilligers en verenigingen spelen een 
belangrijke rol tegen vereenzaming, zij 
verdienen dan ook alle steun. Sterke troe-
ven in de ouderenzorg zijn LDC Den Tap 
-een trefpunt van ontmoeting, informatie, 

advies, vorming en dienstverlening -, het 
WZC Sint-Jozef en de assistentiewoningen 
‘Ter Molen’. Toekomstige uitdaging is om 
in overleg met de gemeente de infrastruc-
tuur van het WZC verder te moderniseren, 
te waken over een haalbare ligdagprijs en 
de ambulante dag- en nachtopvang verder 
te ontwikkelen en uit te breiden. 

Graag traag
Verkeersveiligheid en mobiliteit belangen 

iedereen aan. De heraanleg van de dorps-
kernen van Ruiselede, Kruiskerke en 
Doomkerke biedt veel kansen en mogelijk-
heden. We kiezen voor een uitgebouwd 
netwerk van verbindingen (o.m. via trage 
wegen) tussen de woonkernen, en vanuit 
de woonkernen met de omliggende 
gemeenten. Voldoende brede voetpaden, 
de verdere uitbreiding van het fietspaden-
netwerk en het inschakelen en beter 
afstemmen van het openbaar vervoer, is 
een must. In een zone 30 hebben voetgan-
gers en fietsers voorrang. Op de markt, kan 
men best één of twee parkeerplaatsen 
voorzien voor personen met een beper-
king.

Ontmoeting en cultuur
Er is geen tekort aan zalen, maar wel nood 
aan een soort gemeenschapscentrum met 
een aantal aangepaste en goed uitgeruste 
lokalen voor verenigingen en zeker voor 
hen die kooklessen willen geven. Binnen 
dat geheel zou een zaal voor kleinschalige 
cultuurevenementen zoals theater, 
muziek, voordracht en film ook welkom 
zijn in Ruiselede.

De ouderenzorg in Ruiselede is goed uit-
gebouwd, maar er zijn ook uitdagingen.

Voldoende brede voetpaden en de uit-
breiding van het fietspadennetwerk (ook 
tussen de dorpskernen) is een must.

Koken met Femma is plezant, maar de 
accommodatie is aan vernieuwing toe.

Ruiselede


