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Beste mensen,
2019 is voorbij gevlogen! Wat vooral een
planningsjaar moest worden, werd meteen ook een
heel uitvoerend jaar waarbij de vele “grote werken“
onze agenda doorkruisten.
Gelukkig hebben we deze grote werken, zoals het
kruispunt Doorniksesteenweg met de Etienne
Balcaenstraat tegen het kerstverlof kunnen afronden,
wat een verademing moet zijn voor iedereen. De
belijning is nog niet helemaal optimaal, maar daar
wordt in het voorjaar - bij ideale temperaturen - aan
verder gewerkt. Wij hopen ten zeerste dat al deze
ingrijpende werken ten goede komen aan de
verkeersveiligheid in onze gemeente.

multifunctioneel kunnen inzetten en hoe we kunnen
refereren naar de kerk, zodat de Kerkhovenaren er
zich thuis voelen. Al deze wensen dienen we in een
projectomschrijving te gieten, zodat enkele
architecten er vanaf juli mee aan de slag kunnen. We
begrijpen de gevoeligheden en hopen deze met een
nieuw OC voor Kerkhove te kunnen beantwoorden.
Op sociaal vlak werken we verder aan de
uitbreiding van het sociaal huis waar
eerstelijnszorg in al zijn aspecten kan plaatsvinden.
Naast dit alles wordt ook volop gewerkt aan een
kernversterkend plan waarbij we “de commerce”
nieuw leven willen inblazen door het centrum
aantrekkelijker te maken. Koop zeker tijdens
deze eindejaarsperiode dè Avelgembon, in onze
bibliotheek. Deze gloednieuwe bon kan je dan
inwisselen bij heel wat handelszaken!

Vanaf 2020 starten we meteen met het uitvoeren
van onze plannen die we samen met onze
coalitiepartner formuleerden in ons meerjarenplan.
De
aanleg
van
fietspaden
tussen
het
Guldenspoorpad en de Meersstraat alsook dat van
Gilbraltar naar de E.Balcaenstraat wensen we het
komend jaar te kunnen realiseren. Ook de verhuis Om af te ronden wensen we jullie de komende
van GAVKA naar het kasteel dient rond te zijn dagen een mooie kersttijd toe, waarbij we de rush
tegen eind 2020.
van het voorbije jaar efkes naast ons leggen en tijd
maken voor wie we liefhebben en wat echt
De opstart van de plannen voor het OC van belangrijk is. Geniet van de feestdagen en van
Kerkhove op de site van de kerk zullen verlopen via elkaar, doe positieve energie op, met een hoopvolle
WINVORM waarbij op provinciaal niveau een blik naar 2020 !
architectenwedstrijd wordt uitgeschreven. Tussen
Tot binnenkort,
januari
en
juni
zal
er
met
een
namens het gbA team,
werkgroep (vertegenwoordigers van de basisschool,
Lut,
enkele Kerkhovenaren en het bestuur) vooral veel
burgermoeder van en voor alle inwoners van
gebrainstormd worden. We moeten nadenken over
onze Scheldegemeente!
hoe
we
dit
nieuwe
ontmoetingscentrum

beste wensen voor 2020

iedereen is van harte welkom op onze gbA nieuwjaarsreceptie
op zondag 26 januari 2020 van 11 tot 14 uur
in garage Haedens - Oudenaardsesteenweg 182 - Avelgem
graag inschrijven voor 15 januari 2020
via mail naar anja.quintijn@gbavelgem.be
of telefonisch op 0471/81 12 43 (na 18 uur)

@gbAvelgem

=

+ onafhankelijken

www.gbavelgem.be

nieuwsflash
GEMEENTEBELANGEN AVELGEM

zondag 26 januari 2020
gbA nieuwjaarsreceptie

zaterdag 25 april 2020

WWW.GBAVELGEM.BE
V.U. LUT DESEYN - ETEINNE BALCAENSTRAAT 10 - 8580 AVELGEM

feesten met Lut

MEERJARENPLAN 2020-2025
Samen met onze coalitiepartner Tandem, werkten we het voorbije jaar hard aan de opmaak van
het meerjarenplan 2020-2025. Op donderdag 28 november 2019 stelde het schepencollege het
meerjarenplan voor aan de bevolking, in Spikkerelle. Op 16 december 2019 werd het
meerjarenplan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het volledige plan is te raadplegen op de website www.avelgem.be
Avelgem bouwt aan een veilig en goed fietsnetwerk
veilige alternatieve fietsverbindingen inrichten en een passende fietsinfrastructuur voorzien
Avelgem zet in op beleving, lokale handel, de korte keten en KMO
bestaande omgeving voor lokale handel en economie verfraaien en nieuwe omgeving zoeken |
lokale handel, economie en evenementen ondersteunen
Avelgem engageert zich voor het klimaat, meer groen en het behoud van open ruimte
klimaatvriendelijk patrimonium | een groene long creëren in de bebouwde kern |
openbaar domein ontharden waar mogelijk en ontharden op privédomein stimuleren |
trage wegen | inzetten op een klimaatvriendelijke ruimtelijke ordening en dierenwelzijn
Welzijn, gezonde burgers en gelijke kansen, kansarmoede bestrijden
verder inzetten op betaalbaar wonen | armoede en bestaansonzekerheid aanpakken |
streven naar gezonde burgers | zorg ondersteunen
Beleving, vrijetijdsinfrastructuur en ruimte voor het verenigingsleven staan centraal
jeugd, cultuur en deeltijds kunstonderwijs op één site integreren | verenigingsleven en
evenementen ondersteunen | sportinfrastructuur en ruimte voor het ontmoetingsleven verder
uitbouwen (o.a. Finse piste en skateramp)
Avelgem zet verder in op een moderne en klantgerichte dienstverlening
externe communicatie versterken
Toegankelijk en duurzaam onderhouden patrimonium en openbare gebouwen
goed onderhouden rioleringsstelsel en openbaar domein

VLNR: Caroline Valck - Stefanie Christiaens - Anja Quintijn - Hendrik Haedens - Jules Lampole Simon Martyn - Heidi Desmet - Stijn Decraene - Lut Deseyn - Karolien Van Branteghem Jean-Marie Belhadi - Pascal Pauwels - Kurt Desmet - Ivan Verhelle - Johan Pauwels - Liesje Cartreul
ontbreken op de foto: Stephanie Decroix - Nathalie Degroote - Simon Vandendriessche

LID WORDEN VAN gbA: contacteer ons via bestuur@gbavelgem.be
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