ONZE FOCUSPUNTEN VOOR JULLIE!
De voorbije zes jaar kwamen we als FOCUS8720 met velen onder jullie in contact. Jong en
oud, groot en klein, iedereen kon zijn verhaal bij ons kwijt. Wij willen de komende zes jaar
een gemeentebestuur dat meer rekening houdt met de bezorgdheden en suggesties van onze
inwoners waarvan de belangrijkste terug te vinden zijn in ons programma.

1.

VEILIGHEID
✔

De snelheid op de invalswegen is over het algemeen te hoog en ook in onze dorpskernen zien we vaak
onaangepast rijgedrag. Ingrepen zoals asverschuivingen en verkeersdrempels hebben vaak niet het gewenste
effect en daarom moet de haalbaarheid van trajectcontroles op bepaalde invalswegen én rond onze scholen
onderzocht worden. De gemeente zou hiermee zijn ambitie kunnen tonen om eindelijk te voorzien in een
structurele aanpak van overdreven snelheid rond en in de dorpskernen.

✔

Er is meer aandacht nodig voor de zwakke weggebruiker in onze dorpskernen, onder andere rond jeugdlokalen
en scholen: ruim 50% van onze inwoners vindt het onveilig voor kinderen om zich te verplaatsen. Meer dan
de helft van onze inwoners vindt dat er onvoldoende en slecht onderhouden voetpaden en fietspaden zijn en
38% voelt zich niet veilig als fietser in het verkeer. Dit moet beter! Oversteekplaatsen kunnen waar mogelijk
gecombineerd worden in een grotere, eventueel dynamische, zone 30. Fietspaden moeten beter aangeduid en
veiliger worden gemaakt: het nieuwe fietspad in de Wakkensesteenweg toont alvast hoe het niet moet!

✔

Wij willen een duidelijke lange-termijn visie over de aanpak van zwaar verkeer in alle dorpskernen. De
huidige oplossingen die de gemeente voorziet zijn onvoldoende en getuigen niet van een samenhangend
beleid. Het verbieden van zwaar, doorgaand verkeer op verschillende gemeentewegen en het gebrek aan
actie op de gewestwegen verschuift enkel de problemen. En dan is er nog de voorziene verbinding van de
Wontergemstraat met de Statiestraat waarvan elke studie heeft aangetoond dat deze geen enkele verlichting
van de verkeersdruk zal opleveren, integendeel. Voor het vermijden of verminderen van zwaar doorgaand
verkeer uit onze dorpskernen bestaan er geen eenvoudige oplossingen. Dit kan enkel aangepakt worden op
intergemeentelijk niveau in samenwerking met de Vlaamse overheid, maar dit vergt meer ambitie en inzet dan
momenteel het geval is.

✔

Dentergem bleef lange tijd redelijk gespaard van inbraken en andere vormen van criminaliteit. De laatste
jaren zien we echter een continue stijging van de criminaliteitscijfers in tegenstelling tot de ons omringende
gemeenten. Bijkomende camerabewaking is nodig op kwetsbare locaties en ook het strategisch plaatsen van
slimme camera’s kan nuttig zijn bij het verhinderen van criminaliteit en inbraken.

✔

Wij willen ook een beter onderhoud van speel- en ontmoetingsplaatsen: ondanks herhaaldelijk aandringen
blijft de veiligheid van diverse speeltuinen ondermaats.
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2.

3.

4.

BEREIKBAARHEID
✔

Informatie over wegenwerken moet efficiënter bij de inwoners geraken! Wijzelf blijven deze info ook in de
toekomst verspreiden via Facebook. Het gemeentebestuur zou bijkomend moeten inzetten op bv. een specifieke
mailinglijst voor wegenwerk-nieuws, waarop betrokkenen en ondernemers zich per werf kunnen inschrijven.

✔

Wij willen een langetermijnvisie rond KMO-zones, landbouwgebieden en werkgelegenheid binnen onze
gemeente. Het aantal beschikbare jobs in de gemeente is drastisch gezakt en ligt nu 25% lager dan het Vlaams
gemiddelde. Er moet bovendien verzekerd worden dat nieuwe ambachtszones en bedrijventerreinen op de
juiste plaats ingeplant worden: zo werd enkele jaren terug de vlot bereikbare en uit het centrum liggende
Abbeloos site in Dentergem omgevormd tot bouwgrond terwijl in datzelfde centrum nu landbouwgrond
omgevormd wordt tot KMO-zone, met bijkomende verkeersdrukte in het centrum als gevolg.

✔

Wij willen ook extra aandacht schenken aan het onthaalbeleid binnen onze gemeente, zowel voor nieuwe
inwoners als voor nieuwe ondernemers.

✔

De website van de gemeente is niet gebruiksvriendelijk: een frisse look en nieuwe huisstijl dringen zich op.
Verder dient bekeken te worden of het mogelijk is om documenten online beschikbaar te stellen en officiële
documenten af te leveren via e-mail of via een uniek downloadsysteem.

✔

Het plattelandstoerisme kent momenteel een opmars en daarvan kan ook Dentergem profiteren door gericht
reclame te maken voor de mooie sites in het dorp. We denken hierbij aan de Baliekouter en Meikensbossen, de
vele wandelroutes, 4-frontenbrug, B&B’s… Ook de beschikbare fietskaart van Dentergem kan meer gepromoot
worden.

NATUURBEWUST
✔

Een degelijk uitgewerkt trage wegenbeleid is nodig, inclusief een vlotte verbinding tussen Baliekouter en
Meikensbos.

✔

Door middel van ecologisch bermmaaien willen we de habitat- en verbindingsfunctie van de wegbermen
verbeteren. Het maaien gebeurt vandaag vaak te vroeg, en het niet opruimen van maaisel zorgt voor verstopte
of deels toegeslibde grachten. Dit moet dringend anders!

✔

Sluikstorten blijft, niet in alleen in Dentergem, een oud zeer en moet passend aangepakt worden, bv. door
gerichte sensibiliserings- en opruimacties en aangepast toezicht op kwetsbare locaties.

✔

Er dienen voldoende, goed onderhouden groenzones voorzien te worden in de dorpskernen en die mogen
gerust een heel stuk gevarieerder zijn dan enkel gras.

✔

De Baliekouter en Meikensbossen verder promoten als een rustgevend en natuurlijk domein waar groot en klein
van kan genieten.

VOOR EN MET DE INWONERS
✔

Wij willen een vlottere samenwerking met verschillende (belangen)groepen uit onze bevolking (jeugd,
senioren, ondernemers, … ) door een actieve jeugdraad die goed ondersteund wordt, begeleiding van
jeugdbewegingen, proactief seniorenbeleid, een lokaal aankoopbeleid, …

✔

Organiseren van buurtoverleg waarbij inwoners hun zeg kunnen doen over wat zij als positief of minder
positief ervaren in hun buurt of gemeente en waar iedereen actief verbeterpunten kan lanceren.

✔

Wij willen extra inzetten op de kwetsbare groepen in onze gemeente door actief mee te werken aan
kinderarmoedebestrijding, door te voorzien in ondersteuning bij thuiszorg op maat en mantelzorg, premies
en ondersteuning voor éénoudergezinnen en alleenstaanden, toegankelijkheid van openbare gebouwen voor
personen met een beperkte mobiliteit, bib aan huis, …

✔

De logistieke ondersteuning van verenigingen bij het organiseren van culturele en andere activiteiten kan beter
georganiseerd worden, startend met het voorzien van ruimte voor het publiek maken van deze activiteiten …

✔

Wij zijn er voor iedereen!
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