
W i j  g a a n  1 0 0 %  v o o r  bereikbare dienstverlening en duurzaam bestuur
  vlot en veilig fietsen en wandelen  ieper als aantrekkelijke woon - en werkomgeving

  inspraak en ondersteuning verenigingsleven

Beweging.net Ieper is het netwerk van vrijwilligers 
uit CM, Samana, KWB, femma, kaj, okra, acv, 
familiehulp, pasar en Wereldsolidariteit die 
voor een sociaal rechtvaardig en duurzaam ieper 
gaan. Via acties en overleg met lokale politici 
willen wij mee de toekomst van ieper vormgeven. 

Vrijwilligers van Beweging.net Ieper met v.l.n.r. Marc Descamps, Marieke Cloet, Jeroen Pollet, Roland Termote, Stefaan Williams, Sien 

Vandamme, Marcia Vanhoirelbeke, Korneel Maes, Miet Durnez, Gilbert Maelstaf, Brecht Vangheluwe, Roland Outtier, Sabine Goudeseune, 

Peter Dehaerne, Patrick Vandermeersch, Erna Declercq en Jan Durnez. 
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mobiliteit

dienstverlening en bestuur

inspraak en verenigingsleven

meer  info  via  BEWEGING.NET.IEPER@GMAIL.COM                          beweging.net ieper               beweging.net ieper

woon- en werkomgeving

Ieper vervult voor de eigen inwoners en voor de bredere regio 

enkele belangrijke openbare centrumfuncties inzake sport, juridische 

dienstverlening, fi nanciën, … Beweging.net Ieper pleit voor het behoud 

van die functies en voor een vlotte toegankelijkheid ervan. Daarnaast 

heeft het stadsbestuur een voorbeeldfunctie inzake duurzaamheid 

via een duurzaam aankoop- en aanbestedingsbeleid, maar ook via het 

eigen patrimonium en afvalbeleid, bijvoorbeeld bij grote evenementen.

Een aantrekkelijke woon- en werkomgeving is essentieel om van Ieper een 

leefbare stad te maken. Beweging.net Ieper vraagt hiervoor voldoende 

betaalbare opgewaardeerde woningen, een breed jobaanbod en leefbare 

dorpen. Concreet betekent dit het aantrekken van werkgevers, maar 

ook steun aan nieuwe vormen van wonen en mensen die verbouwen. 

Voldoende aandacht moet ook  gaan naar sociale tewerkstelling, 

kinderopvang en brugfi guren voor kwetsbare groepen.

Inspraak moet meer zijn dan kant-en-klare plannen adviseren. Voor een 

gedragen beleidsplan is het betrekken van verenigingen en inwoners van 

in het begin noodzakelijk, zoals b.v. voor de plannen van De Leet gebeurd is. 

Daarnaast vraagt Beweging.net Ieper ook voldoende betaalbare en degelijke 

voorzieningen voor verenigingen. Vrijwilligers en verenigingen zijn het cement 

van de samenleving. Blijven investeren in het middenveld is dus de boodschap.

Beweging.net Ieper pleit voor aangenaam, veilig en vlot verkeer 

en aangepaste infrastructuur voor zwakke weggebruikers. Dat 

kan door drempels weg te nemen, minder kasseien aan te 

leggen en door fi etsstraten en/of een fi etsnetwerk uit te rollen 

waarbij er zo weinig mogelijk kruising met het autoverkeer is. 

Minder gemotoriseerd verkeer in de binnenstad is nodig via 

een goed doordacht parkeer- en mobiliteitsplan.
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