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gbA - gemeentebelangen Avelgem
gemeentebelangen Avelgem is een kiesassociatie
van open vld en onafhankelijken, die samen
een meerwaarde willen betekenen voor het beleid
van de gemeente Avelgem.
v.u. Lut Deseyn - Eteinne Balcaenstraat 10 - 8580 AVELGEM

EEN GOED BEGIN

SAVE THE DATE

Eén jaar na de verkiezingen zien we
duidelijk het effect van een nieuwe
coalitie. De nieuwe beleidsploeg meteen
van start gegaan.

25 april 2020
verdere info volgt...

VERFRISSEND BELEID
MET MEER PARTICIPATIE
We staan garant voor een bottom-up
benadering van lokale politiek. Dat wil
zeggen dat we de bevolking zo veel mogelijk
inspraak willen gunnen in het beleid.
Samen met onze coalitiepartner TANDEM
brainstormden we in werkgroepen over de
toekomst van Avelgem. Inspraak is een
belangrijke
pijler
van
het
nieuwe
gemeentebestuur. Daarom hebben we een
burgerbevraging georganiseerd: “20 vragen
voor 2020”. Hierbij legden we jullie enkele
inhoudelijke vragen voor en peilden naar
jullie mening. We kunnen met trots zeggen
dat er in totaal 1493 inzendingen waren.
Hoewel dit participatietraject een eerste
oefening was, bleek de respons vrij groot.
Bijna 15% van de Avelgemse bevolking
heeft
de
enquête
ingevuld.
De
communicatie van het participatietraject
verliep zowel via digitale kanalen, zoals de
gemeentelijke website, Twitter, Facebook,
Instagram en klassieke berichtgeving zoals
Info Avelgem en affiches in gemeentelijke
gebouwen.
De resultaten vind je op de website van
Avelgem, via Resultaten participatietraject.

@gbAvelgem
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VEILIG VERKEER
In ons programma beloofden we aandacht
voor verkeersveiligheid. Zo plaatsten we al
ledpointers op drukke oversteekplaatsen.
Enkele straten in het centrum werden ook
fietsstraat. Lees verder op pagina 2.

MEERJARENPLAN
Overleg binnen de coalitie en de
antwoorden op de vragenlijst vormen de
basis van acties van het nieuwe bestuur.
Deze
worden
opgenomen
in
het
meerjarenplan.

LID WORDEN VAN gbA
Contacteer ons
bestuur@gbavelgem.be
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VEILIGE FIETSOMGEVING
Vanaf 1 september veranderde de verkeerssituatie rond de schoolomgevingen.
In het
fiets- en circulatieplan (2017) werden de Kasteelstraat, Leopoldstraat en Kerkstraat naar
voren geschoven als toekomstige fietsstraten.
GBA vond dit niet voldoende en vormde bij uitbreiding ook de Neerstraat, Gabriël
Herpoelstraat, Sint-Jansstraat en Kerkhofstraat om tot fietsstraten. Op die manier
ontstaat een zone in het centrum waar fietsers voorrang hebben.
Het autoverkeer zal dus nog meer rekening moeten houden met de fietsers. In een
fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (bij eenrichtingsverkeer) of
de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken.
Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en mogen maximum 30 kilometer
per uur rijden. Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met blauwe
aanwijzingsborden en een logo op het wegdek.
Het doel is om samen met de scholen een verkeersveilige schoolomgeving te creëren. We
willen dat er zo veel mogelijk leerlingen met de fiets naar school komen en zo stimuleren we
ook ouders en grootouders om hun (klein)kinderen per fiets naar school te brengen. Het
grote voordeel van een fietsstraat is dat deze aan de fietser het gevoel geeft: ‘je mag hier
zijn’.

LED-FLITSERS OP DRUKKE OVERSTEEKPLAATSEN
Voetgangers zijn zwakke weggebruikers in het verkeer. Ze
mogen niet vergeten worden bij het verhogen van de
verkeersveiligheid. Daarom stelde GBA voor om LEDflitsers plaatsen. Aan cruciale zebrapaden waarschuwen
ze de automobilisten voor overstekende voetgangers.

KRACHTEN BUNDELEN VOOR EEN STERKE REGIO
Vlaanderen zet het licht op groen voor een verregaande samenwerking tussen 13 ZuidWest-Vlaamse gemeenten. Onze regio kenmerkt reeds een intense samenwerking op vele
vlakken. De hulpverleningszone, de afvalophaling en het crematorium worden al regionaal
aangepakt. Zo zijn er in de regio nog grote dossiers die gebaat zijn met een regionale
aanpak: mobiliteit en openbaar vervoer, kleinhandel versterken, bedrijvigheid,
opwaardering Kanaal-Bossuit-Kortrijk…
Avelgem koos ervoor, samen met 12 andere gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen, om
zich te verenigen en samen naar oplossingen te zoeken. De belangrijkste reden voor de
samenwerking is duidelijk: de krachten bundelen om zwaarder te wegen op het Vlaamse
niveau.
Zo willen we bij grotere dossiers meer beslissingskracht hebben.
Daarmee vervult gbA nog een belangrijke verkiezingsbelofte, namelijk productieve
samenwerking met buurtgemeentes.

@gbAvelgem
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gbA JEUGD - MET AMBITIE
gbA beschikt over jonge en ambitieuze leden. Eén daarvan is Simon
Martyn, een net afgestudeerde masterstudent in “Vergelijkende en
Internationale politiek”. Hij heeft wel een heel bijzondere zomer achter de
rug. Hij was namelijk geselecteerd voor een zomerprogramma aan de
Universiteit van Cambridge.
“Ik was zeer verheugd met de selectie van de universiteit van Cambridge.
Het was een unieke ervaring met een interessant educatief programma. Ik
ga de verworven kennis en ervaringen zeker gebruiken om GBA en
Avelgem verder te helpen”, zegt Simon Martyn.

@gbAvelgem

Dankjewel aan onze volgers op facebook!

700 +

UITBREIDING SOCIAAL HUIS
In 2004 kocht de gemeente een pand in de Leopoldstraat om alle sociale dienstverlening te
centraliseren. Het ‘Sociaal Huis’ werd in 2006 ingehuldigd: het secretariaat van het
OCMW, de sociale dienst, de dienst Woon-Zorg, dorpsdienst ZOHRA en de Lokale
Werkwinkel (VDAB en PWA) vonden er een onderkomen.
Geleidelijk breidde het aanbod van de ‘sociale diensten’ verder uit (o.a.
dienstenchequebedrijf, voedselbank, computerlessen, ..) wat resulteert in een al te krappe
behuizing.
In 2016 werd door het vorige gemeentebestuur het aanpalend gebouw aangekocht.
Het nieuwe gemeentebestuur besloot in 2019 direct werk te maken van de aanpassing van
dit pand ter uitbreiding van het Sociaal Huis. Daartoe werd in maart een klein aanpalend
perceel achterin aangekocht, zodat in de achtergevel van het huidige pand ramen en/of
deuren kunnen geplaatst worden.
Het is de bedoeling om meer kantoorruimte te scheppen en de burger een laagdrempelig
aanspreekpunt te bieden aan tal van andere partners in de sociale dienstverlening, zoals
Kind en Gezin, het Rode Kruis, …
De plannen zijn nu in ontwerp. We hopen dat het nieuwe gebouw in gebruik kan
worden genomen in 2022.

MEER INFO

@gbAvelgem

Bezoek onze website www.gbavelgem.be
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Lut Deseyn burgemeester
algemeen bestuur, veiligheid, mobiliteit,
lokale economie, nutsbedrijven,
personeel, landbouw en erediensten

Jules Lampole schepen van sport, cultuur en onderwijs
Caroline Valck schepen van financiën en burgerzaken
Liesje Cartreul
Stefanie Christiaens
Stijn Decraene
Pascal Pauwels
Simon Vandendriessche

gemeenteraadslid
gemeenteraadslid
gemeenteraadslid en voorzitter gemeenteraad
gemeenteraadslid
gemeenteraadslid en lid politieraad

Johan Pauwels lid bijzonder comité sociale dienst
Karolien Van Branteghem lid bijzonder comité sociale dienst

"Jullie hebben ons op 14 oktober gesteund,
nu is het aan ons om jullie de komende 6 jaar te steunen."

BESTUUR gbA

Jean-Marie Belhadi
Kurt Desmet
Heidi Desmet
Simon Martyn
Anja Quintijn

ledenwerving
voorzitter
ondervoorzitter
communicatie
financieel beheerder

CONTACTEER gbA
bestuur@gbavelgem.be

@gbAvelgem
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