CD&V Evergem

Programma
gemeenteraadsverkiezingen 2018

Algemeen programma:
Het is fijn leven in Evergem. De nabijheid van Gent en de kanaalzone, in combinatie met het landelijk
karakter, vormen de ideale mix voor vele gezinnen om van Evergem hun thuis te maken. Maar de
snelle bevolkingsgroei brengt een aantal uitdagingen met zich mee.
CD&V heeft het verhaal om te:
➢ BEWEGEN: ervoor zorgen dat men zich veilig en vlot kan verplaatsen
➢ ADEMEN: het landelijk karakter en het groen in onze gemeente bewaren
➢ LEVEN: een gemeenschap waar jong en oud zich thuis voelt

Evergem beweegt
Veilige en vlotte verplaatsingen
➢ Alle kruispunten met de R4 worden op termijn aangepakt. Dit zal zorgen voor een vlotte en
veilige doorstroming van alle verkeer (voetgangers, fietsers en auto’s).
➢ Evergem wordt een echte fietsgemeente zodat men goesting krijgt om vaker de fiets te
nemen:
o

versneld aanleggen veilige fietspaden en fietssuggestiestroken waar er ooit
fietspaden zullen komen;
o realisatie en afwerking fietssnelwegen ;
o sensibilisering maatregelen om meer mensen op de fiets te krijgen→
participatiestructuur rond de fiets;
o maatregelen rond fietsvriendelijke (school)omgevingen in samenwerking met
scholen (schoolstraat);
o betere bewegwijzering voor fietsers om deelgemeenten te kunnen bereiken.
➢ We maken werk van een waterbus naar Gent via de Ringvaart en mogelijks ook via het kanaal
Gent-Terneuzen, als alternatief voor de auto.
➢ De inhaalbeweging in aanleg voetpaden wordt verdergezet.
➢ Zwaar en doorgaand vervoer wordt uit de dorpskernen gehaald.
➢ Aandacht voor groene parkeerzones in verkavelingen.
➢ Personenvervoer vanuit kanaaldorpen naar Gent op tafel leggen.
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➢ We onderzoeken of we ondergronds parkeren in het centrum van Evergem-mogelijk kunnen
maken.

Een sportief Evergem
➢ De Hoge Wal wordt het kloppend hart van sportief Evergem. We bouwen een nieuw, groter
en functioneel zwembad. De infrastructuur voor atletiek, voetbal en indoorsporten wordt
verder uitgebouwd.
➢ Er komt een overdekt gebouw voor krulbollen en petanque.
➢ De sporthal in Evergem wordt vernieuwd om meer ruimte aan onze sportverenigingen te
bieden.
➢ De verenigingen worden ondersteund in hun werking.
➢ Er wordt een partnership met de private eigenaars van sportinfrastructuur ontwikkeld om
meer slagkracht te geven
➢ We plaatsen signalisatie op de kerkwegels om joggers een lussenparcours aan te bieden

Evergem ademt
Aangename en gezonde buurten
➢ Er komt een investeringsprogramma voor beter onderhoud van uw straat: eenvoudige
herstellingen worden binnen de 30 dagen na de melding uitgevoerd. Ook meldingen over
verkeersborden e.d. worden snel aangepakt.
➢ Samen voeren we de strijd tegen zwerfvuil op: camera’s opstellen en zwerfvuilpeters en meters (mooimakers) motiveren. P+Md-zak + statiegeld + camera’s + actieve handhaving.
➢ Evergem wordt klimaatgezond:
o

Eer wordt samengewerkt met een partner om burgers te stimuleren in renovatie en
isolatie van verouderde woningen;
o We gaan het klimaatplan gefaseerd uitvoeren;
o De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het produceren van groene stroom;
o Om Evergem van duurzame energie te voorzien wordt de aanleg van een warmtenet
onderzocht. Dat is een ondergronds netwerk van buizen waardoor restwarmte van
bijv. fabrieken en aardwarmte ingezet worden voor verwarming van woningen of
sanitair warm water.
➢ Leegstand en verkrotting streng aanpakken en opvolgen.

Een landelijke gemeente
➢ Het landelijk karakter en de open ruimte van onze gemeente wordt beschermd.
➢ In de dorpskernen willen we meer groen:
o

Parken in verstedelijkte kernen worden gerealiseerd, bestaande verbeterd en/of
uitgebouwd;
o Verkavelaars dienen de groennorm te realiseren en moeilijker af te kopen;
o Nieuwe woonvormen met meer groen en een open karakter in de onmiddellijke
nabijheid moeten mogelijk zijn.
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➢ De dorpskernen worden ook opgefleurd: bebloeming in het lente- en zomerseizoen. Er komt
ruimte voor open ontmoetingsplaatsen en we stimuleren geveltuintjes. We plaatsen ook
digitale infoborden om onze inwoners op een moderne manier te informeren.
➢ De fietsverbinding tussen de Raphaël Suylaan en Hulst en tussen het Belzeelsdreefken en
Kromvelde worden heropend. De buurtwegen die niet functioneel zijn, worden afgeschaft.
➢ Onze landbouwers zijn de grootste natuurbeheerders van onze gemeente. bestaande
landbouwgrond wordt maximaal gevrijwaard .
➢ De groenbuffers rond de kanaaldorpen worden vervolledigd én onderhouden
➢ Het kasteeldomein van Wippelgem wordt uitgebreid met een “geboortebos”, een speelbos
en een kinderboerderij. Zo wordt dit dé groene long van onze gemeente en een toeristisch
knooppunt.
➢ Begraafplaatsen krijgen een groene parkfunctie.

Evergem leeft
Voor jong en ouder
➢ We lanceren Boekstart.be. Daarmee moedigen we ouders aan om hun kinderen zo vroeg
mogelijk boekjes en de bibliotheek te laten ontdekken.
➢ De speelpleintjes in de wijken worden verder vernieuwd. De kinderen mogen mee beslissen
wat er komt. Ook recreatieve elementen voor volwassenen krijgen een plaats.
➢ Er wordt jaarlijks een event ingericht voor pasgeboren kindjes om samen een stuk bos
aanplanten
➢ Huis van Jef wordt ook een thuis van huis van het kind.
➢ We ondersteunen de realisatie van een ontmoetingsplek voor jongeren.
➢ De 9 dorpskernen behouden hun eigenheid
➢ Er wordt voldoende en kwalitatief sociaal woonaanbod gerealiseerd.
➢ Met het toegankelijker maken van de mantelzorgpremie stimuleren we ouderen en
zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen.
➢ Project waarbij oudere alleenstaanden worden bezocht.
➢ Op het Hoeksken in Evergem komt een nieuw woonzorgcentrum ter vervanging van het
huidige.
➢ Bij de exploitatie van de WZC’s aandacht voor kortopvang en dagopvang.
➢ Grote evenementen en optredens in het cultuurcentrum worden live uitgezonden in de
woonzorgcentra.
➢ Met een “sterrenweide” bieden we ouders van levenloos geboren kindjes een troost en
gedenkplaats.

Voor en met ondernemers
➢ We richten een aanspreekpunt “lokale economie” op om ondernemers en overheid dichter
bij mekaar te brengen.
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➢ De lokale ondernemers worden bevraagd bij het uitschrijven van overheidsopdrachten.
➢ Het belastings- en retributiesysteem van onze gemeente wordt hervormd en rechtvaardiger
gemaakt.

De Evergemnaar beslist mee
➢ We voorzien jaarlijks een bedrag van 35. 000 euro (1 euro per inwoner) waarover de
Evergemnaar zelf mag beslissen wat er mee gebeurt.
➢ De gemeentelijke adviesraden worden gelijkwaardig ondersteund in hun activiteiten
➢ Er wordt een kindergemeenteraad opgericht.
➢ Er wordt in overleg met de wijken gestreefd naar zoveel mogelijk buurtinitiatieven. De
gemeente speelt hierin een logistieke rol.
➢ Het evenementenloket wordt vereenvoudigd en toegankelijker gemaakt.
➢ Lokale dienstverlening verder uitbouwen met oog op persoonlijk contact.
➢ Cultuurtalent van eigen bodem wordt gepromoot en ondersteund.
➢ Voorzien van repetitiezalen (bij ontmoetingsplekken).
➢ De gemeente ontpopt zich eerder tot coach en regisseur voor de organisatie van sportculturele en jeugdactiviteiten.
➢ Er komt een aanspreekpunt voor vrijwilligers

Een veilig Evergem
➢ We maken dat onze inwoners terug hun wijkagent kennen en kunnen bereiken.
➢ Diefstal en vandalisme worden tegengegaan door via de politiezone te investeren in een
camerasysteem (ANPR).
➢ Buurtinformatienetwerken (BIN) verder uitbouwen
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Programma per deelgemeente
Programma Ertvelde
➢ De Hoge Wal wordt verder uitgebouwd tot het kloppend hart van sportief Evergem:
o
o

-Er komt een gloednieuw functioneel zwembad gerealiseerd op het sportcentrum
Hoge Wal.
-De sportinfrastructuur( atletiek,voetbal, indoorsporten,…) wordt verder
uitgebouwd

➢ Ertvelde wordt een fietsgemeente
o

Op de kruispunten te Ertvelde worden ongelijkgrondse kruisingen gerealiseerd. Tot
dit niet is gebeurd, worden er conflictvrije lichten geïnstalleerd voor de fietsers en
voetgangers;
o De Hermijtstraat-Pastorijstraat-Steenstraat-Trilkouter worden vernieuwd met de
nadruk op wonen en leven, eerder dan de doorgangsfunctie;
o Er worden veilige fietspaden ingericht in de Stoepestraat;
o Er komt een overdekte fietsenstalling op het dorp;
o De inrichting van een ‘Schoolstraat’ wordt onderzocht om de veiligheid van de
fietsers doorheen de dorpsstraten te verbeteren.
➢ Kluizen wordt een groene parel in het centrum van onze gemeente:
o

Het dorpspleintje wordt heraangelegd en groener gemaakt. Parkeren zal mogelijk
blijven;
o De Oude Burggrave (Kluizen) wordt omgevormd van een klassieke doorgangsweg
naar een dorpsstraat waar de fietser en voetganger thuis zijn. In de Vaartstraat-West
komen veilige fietspaden;
o De verkeerscirculatie in de Kluizendorpstraat (tot aan Pastoorshoek) wordt
herbekeken;
o Fietsbrug Hoogstraat.
➢ De dorpskern van Rieme wordt volledig vernieuwd. Doorgaand verkeer wordt afgeleid via de
Bombardementstraat en de Assenedestraat.
➢ Er wordt onderzocht of de spoorlijn Zelzate-Gent (zijde Evergem) opnieuw kan worden
opengesteld voor personenvervoer.
➢ Het bedrijventerrein te Rieme-Noord wordt ontwikkeld en gerealiseerd
➢ De kerk te Rieme krijgt geheel of gedeeltelijk een publieke bestemming, ernaast wordt een
woonproject ontwikkeld.
➢ Na de realisatie van de groenbuffers rond Doornzele, wordt nu ook Rieme omgord met een
groene wandel- en belevingsplaatsen (pluktuin, speelbos, wandelzones en fietspaden). Ook
te Bommels wordt de groen- en bosbuffer verder uitgebreid waar noodzakelijk.
➢ Er moet voldoende snelle opvolging zijn van het milieuklachtenmeldpunt om te waken over
de luchtkwaliteit.
➢ De nieuwe kerstverlichting was de eerste stap in het mooier en gezelliger maken van onze
dorpskernen. We gaan hierin verder door meer bebloeming te voorzien op de dorpspleinen
en deze te voorzien van digitale infoborden en zitbanken.
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Programma Sleidinge
➢ Het doorgaand verkeer:
We erkennen dat er te veel zwaar verkeer door onze dorpskern dendert. Dit is een complex
probleem dat ook te maken heeft met de Expressweg en de R4. We willen werken aan
oplossingen om het doorgaand verkeer uit de dorpskern te houden en de schoolomgeving te
beveiligen.
➢ Een aangename dorpskern:
De vernieuwde kerstverlichting is duidelijk in de smaak gevallen. We willen op die weg verder
gaan : het dorpscentrum wordt in een groener jasje gestoken met bebloeming (zoals het in
Lochristi mogelijk is) en het publiek domein willen we voorzien van zitbankjes,
picknickbanken en digitale informatieborden. Binnenkort wordt in de omgeving van de kerk
een modern openbaar toilet voorzien. Het nieuw openbaar toilet was een eerste stap in onze
aanpak.
➢ Voetbalinfrastructuur:
Het voetbalterrein aan de Herritakkerlaan kreeg zopas een kunstgrasveld. Wij willen ons
blijven inzetten voor een nieuwe voetbalinfrastructuur aan de Kerkstraat als definitieve
oplossing. Intussen willen we de bestaande kleedkamers en het sanitair opwaarderen.
➢ Investeren voor fietsers:
We investeren in veilige fietsverbindingen:
o

Langsheen de spoorweg wordt een fietssnelweg aangelegd tussen Waarschoot en
Gent;
o Op de gewestweg naar Lembeke komen fietspaden, gescheiden van de weg;
o Langsheen de Weegse en Volpenswege leggen we fietssuggestiestroken aan met
snelheidsremmende maatregelen;
o Het gedeelte van de Weststraat tussen het Wilfried Martensplein en de
Dellaertsdreef wordt een fietsstraat, waar de voertuigen de fietsers niet mogen
voorbijsteken.
➢ Investeren voor voetgangers:
De voetpaden in de Herritakkerlaan, Bernt, Cardijnlaan, Rerum Novarumlaan en
Sanderuslaan worden heraangelegd.
➢ Investeren in goede en veilige wegen:
o
o

We ronden de heraanleg van de volledige Dellaertsdreef af;
Ook het Akkerken en de Schoolstraat worden aangepakt en de schoolomgeving
wordt een echte “schoolstraat”, die bij het begin en het einde van de schooldag
worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer door het plaatsen van een
verplaatsbaar bord;
o De as Langendam - Wurmstraat wordt een veilige weg voor het doorgaand verkeer
richting de bedrijven. Er komen ook gescheiden fietspaden;
o Ook de Kortendam wordt onder handen genomen.
➢ Verder werken aan “trage wegen”:
o
o

We zijn fier op onze heropende ‘trage wegen’ tussen de Kerkstraat en Volpenswege,
tussen de Meistraat en Koningslinde en tussen de Langendam en het Eeksken;
De komende jaren willen we de verbinding heropenen tussen de August
Ruyssenlaan en Hulst (buurtweg Nr.98 en een wegel realiseren tussen de
Dellaertsdreef en Lovendonck.
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➢ Sportcomplex voor Sleidinge:
De subsidies voor de bouw van een sportinfrastructuur aan de gemeenteschool zijn al een
tijdje aangevraagd in ‘Brussel’. Zodra de subsidies zijn toegekend, werken we verder. Deze
infrastructuur zal naschools opengesteld worden voor onze Sleinse gemeenschap.
➢ Een thuis voor onze jongeren
De KLJ is al een tijdje op zoek naar een definitieve nieuwe stek. Voor ons is het duidelijk : op
de site achter de gemeenteschool worden de gronden bouwrijp gemaakt voor de realisatie
van een gloednieuw KLJ lokaal.
Voor onze jongeren is onze gemeente enkel een ontmoetingsplek te Ertvelde. We willen een
bijkomende ontmoetingsplek voor jongeren creëren zodat ook onze Sleinse jeugd in een
gezellig kader elkaar kan ontmoeten.
➢ Ruimte voor jonge ondernemers
Jonge ondernemers hebben het vaak moeilijk om hun bedrijf ergens te kunnen vestigen. Op
de site rondom de Bentex willen we extra ruimte voor lokale ondernemers voorzien.

Programma Evergem
➢ Evergem wordt een fietsgemeente:
o
o
o

De fietssnelweg Sleidinge-Evergem-Gent wordt gerealiseerd;
Er komen veilige gescheiden fietspaden langsheen Droogte;
In de Reibroekstraat, Belzeelsestraat, Kerselaarstraat, en Goeiingen komen
fietssuggestiestroken en waar nodig en mogelijk snelheidsremmende maatregelen;
o In de Langerbrugsestraat wordt ook een veilig fietspad aan de noordzijde voorzien;
o Elslo (deel Kerkbrugge) wordt vernieuwd;
o Buurtweg 57 wordt heropend en zal Kromvelde met Belzeelsdreefken opnieuw
verbinden;
o Steenovenwegel wordt heraangelegd.
➢ Er wordt verder gewerkt aan de Ombouw R4. Tegen uiterlijk het einde van de volgende
bestuursperiode gaat de schop in de grond op het Brico-kruispunt en de andere R4kruispunten. Tot zolang wordt ervoor geijverd om conflictvrije lichten te installeren voor
fietsers en voetgangers.
➢ Belzele:
o

Er wordt een oplossing gevonden om doorgaand verkeer uit de Belzeelse dorpskern
weg te halen;
o De bouwvoorschriften worden bijgestuurd en verfijnd zodanig dat er een totaalvisie
komt op de verdere aansnijding van het woongebied te Belzele: een win-win tussen
woonaanbod, behoud van groen, en bewaren van het landelijk karakter moet
worden gecreëerd;
o Tussen de dorpskern en de Durmakker wordt een groenbuffer aangelegd;
o Te Belzele worden de wegen Westbeke, Buntstaat en Doornstraat vernieuwd.
➢ Wippelgem:
o
o

De aansluiting tussen de nieuwe rotonde en het ovaal wordt nog in 2019
gerealiseerd;
De doortocht van Wippelgem wordt heringericht. Nadruk wordt gelegd op wonen en
leven;
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o

Op het kasteel van Wippelgem wordt voorzien in een hondenweide, boomgaard met
kinderboerderij en speelbos.

➢ Doornzele en Kerkbrugge-Langerbrugge:
o
o
o

De groenbuffers rond Doornzele en Kerkbruggen worden goed onderhouden;
Doornzele-Hoeksken wordt aangepakt teneinde het zwaar vervoer betere toegang te
bieden;
Er moet voldoende snelle opvolging zijn van het milieuklachtenmeldpunt om te
waken over de luchtkwaliteit.

➢ De school van Evergem wordt uitgebreid met een nieuwe sporthal en polyvalente ruimte
voor verenigingen.
➢ Te Evergem-center wordt er in een ontmoetingsplek voor jongeren voorzien.
➢ Wijken met jonge kinderen (zoals vb Schaperij) verdienen speeltuigen in de buurt. Het
spelende kind beslist zelf wat er komt.
➢

Er wordt een nieuw woonzorgcentrum gerealiseerd op de site van Ter Caele.

➢ Het dorpsplein en Gilbert Braeckmanplein wordt groener gemaakt. De parkeercapaciteit op
deze zones wordt verminderd en ondergronds gebracht.
➢ De nieuwe kerstverlichting was de eerste stap in het mooier en gezelliger maken van onze
dorpskernen. We gaan hierin verder door meer bebloeming te voorzien op de dorpspleinen
en deze te voorzien van digitale infoborden, zitbanken en een openbaar toilet. Er wordt
daarnaast bekeken of er een ‘groene belevingslong’ in het centrum van Evergem kan
gecreëerd worden.
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