
WIE ZIJN WIJ?
FOCUS8720 is een lokale, onafhankelijke partij van én 
voor alle inwoners van Dentergem, Wakken, Oeselgem 
en Markegem. Met onze vernieuwde lijst willen wij u een 
volwaardig alternatief aanbieden voor het toekomstige 
beleid in uw gemeente. We zijn ervan overtuigd dat 
de inwoners van onze gemeente klaar zijn voor een 
gemeentebestuur ‘nieuwe stijl,’ waarbij uw stem en 
mening iedere dag telt. Een beleid van u én voor u. 

FOCUS8720 wil BEWUST ANDERS campagne voeren door:

FOCUS8720 wil BEWUST ANDERS beleid voeren door:

Geen deur-aan-deurbezoeken in groep af 
te leggen of zich bij allerhande publieke 
evenementen kunstmatig op te dringen.

Altijd aanspreekbaar te zijn indien iemand meer 
informatie of een huisbezoek wenst. 

Geen foto-affiches het straatbeeld te laten 
beheersen. Wel willen wij iedereen vertrouwd 
maken met ons logo en onze slagzin.

Focuspunten van én voor onze inwoners te 
formuleren en die samen met hen te realiseren.

www.focus8720.be - focus8720@gmail.com
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Veiligere dorpskernen door middel van slimme camera’s
en trajectcontroles.
Een veilige schoolomgeving voor de zwakke weggebruiker.
Een grondige aanpak van fietspaden en voetpaden om deze veilig
en gebruiksvriendelijk te maken!
Samenwerking op intergemeentelijk niveau om zwaar verkeer
uit onze dorpskernen te weren.
Een veilig gevoel voor alle inwoners door een degelijke 
criminaliteitspreventie.
Gepaste veiligheidsmaatregelen rond de gebouwen van
jeugdverenigingen en een beter onderhoud van speel- en 
ontmoetingsplaatsen.

Een actieve en efficiënte manier van communiceren bij wegenwerken.
Een duidelijke visie rond KMO-zones en landbouwgebieden.
Werkgelegenheid in eigen gemeente moet een prioriteit zijn!
Een gericht onthaalbeleid voor nieuwe inwoners en ondernemers.
Een moderne website met eigentijdse huisstijl en een gebruiksvriendelijk 
systeem om online documenten te bekomen.
Extra aandacht voor promotie van toerisme in de gemeente.
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De uitwerking van een degelijk trage wegenbeleid.
Ecologisch maaien van bermen en grachten.
Actief vermijden van sluikstorten.
Aandacht voor goed onderhouden groenzones in de dorpskernen.
De Baliekouter en Meikensbossen verder promoten als een rustgevend
en natuurlijk domein waar groot en klein van kan genieten.

Aandacht voor alle bevolkingsgroepen: actief seniorenbeleid, 
ondersteuning van de jeugdraad, lokaal aankoopbeleid,…
Organiseren van buurtoverleg om iedereen de kans te geven 
verbeterpunten aan te kaarten.
Oog voor kwetsbare groepen: kinderarmoedebestrijding en premies 
of kortingen voor eenoudergezinnen, alleenstaanden en gezinnen die 
gebruik maken van thuis- en mantelzorgers.
Logistieke ondersteuning voor verenigingen. 
Een luisterend oor voor alle inwoners.

www.focus8720.be - focus8720@gmail.com


