
Het beste moet nog komen
voor Wingene & ZWeveZele

- deel 1 -

maakt mensen sterker



Beste inwoner,

Voor u ligt het eerste deel van ons 
verkiezingsprogramma. Onze dromen 
en ideeën bouwen voort op de stevige 
basis die we de voorbije jaren konden 
leggen. Met een ploeg waarin jeugdig 
enthousiasme naadloos aansluit op 
ervaring en daadkracht, willen we 
verder inzetten op vrije tijd, erfgoed, 
veiligheid, klimaat, zorg en digitale 
dienstverlening.

Onze plannen zijn ambitieus, 
evenwichtig en financieel haalbaar. 
We hopen u te kunnen overtuigen van 
onze weg vooruit naar een nog sterker 
Wingene en Zwevezele.

Burgemeester



  groeiende werkgelegenheid (4750 plaatsen)
super lage werkeloosheid en
hoogste werkzaamheidsgraad.

  Uitbreiden regionaal bedrijventerrein hille
met 24 ha tussen Wingenesteenweg / akkerstraat
en bouwrijp maken ambachtelijke zones
Verrekijker en Flandria.

  samenwerken met de plaatselijke zelfstandigen
(Unizo) om het winkelaanbod te promoten en
te versterken via Joyn klantenkaart en opleidingen
voor commerciële inspiratie.

Jobs en ondernemen 
Bedrijvigheid, handel, toerisme 

... tot nu toe



geMeente Met
hOOgste

WerkzaaMheidsgraad

tussen
18 en 64 jaar

aan Het Werk



To do...
aantrekkelijk houden dorpskernen 
voor horeca, handelszaken
en hun klanten.

deelname krak-West, krachtige kernen 
in West-Vlaanderen en actie start & go.

Promoten van fair trade en
korte ketenafzet van landbouwproducten 
tussen lokale producent en verbruiker 
alsook lokale joyn-klantenkaart.

kwaliteitslabel 100% West-Vlaams.

Verder ontwikkelen van de toeristisch-
recreatieve wandel- en fietsvoorzieningen 
in onze gemeente, met 500ha bos,
i.s.m. Landschapspark Bulskampveld, 
toeristische regio Brugse Ommeland.

Voorzien in digitale webtoepassing en app voor toeristisch - 
recreatieve beleving.

verduurzamen van bedrijventerreinen en bedrijven via 
hergebruik van grondstoffen, zuinig ruimtegebruik, opwekken 
groene energie , groeninkadering, hergebruik, infiltratie en 
buffering van water, gezamenlijke voorzieningen.

jobs en ondernemen
bedrijvigHeid, Handel, toerisme LokaaL

en eerLijk



To do... LokaaL
en eerLijk



  Omgevingskwaliteit verhogen door heraanleg van 
Hille en Wingenesteenweg en door opmaken 
landinrichtingsplannen st.-jan en Wildenburg 
en groenhoeve-vrijgeweid.

  aansluiten van afvalwaterrioleringen op 
waterzuiveringsstation en voorzien van individuele 
afvalwaterbehandelingsinstallaties voor afgelegen 
woningen.

  aanleggen van waterbuffers Verrekijker, 
ruiseledesteenweg, Boterstraat, en 
ruddervoordestraat, iJzerbergstraat.

Milieu, groen en landschap

83,87% oude drinkWater-
leidingen vernieuWd
rest volgt snel!



  vernieuwen oude drinkwaterleidingen door 
de Watergroep (al 26 km vernieuwd van de 31 km) 
gebeurt in combinatie met grote projecten.

... tot nu toe



To do...milieu, groen en landscHap 

vergroenen woonkernen.

bestrijden van zwerfvuil langs onze 
wegen, waar nodig met cameratoezicht.

realiseren educatieve speellussen.

Verder verbeteren van de waterhuishouding 
en tegengaan overstromingen door aanleg 
van nieuwe waterbuffers op bedrijventerrein 
hille, Willemstraat, hoogweg/ringbeek en 
Vorsevijvers en waar mogelijk voorzien in 
afnamepunten voor irrigatiewater, recreatief 
medegebruik.

nieuwe wandelroutes Landschapspark 
Bulskampveld op Wildenburg,
st.-Pietersveld en st.-Jan.

landschapskamer aan achterzijde 
school, groene parking en herinrichting 
kerkomgeving Wildenburg.

Bevorderen afvalarme evenementen
en recyclage van afval. 

Optimaliseren wegbermbeheer.
afwerken vernieuwing oudste drinkwater-
leidingen door de Watergroep en opvolgen 
verder onderhoud.



To do... Nieuwe waNdel- eN fietsroutes
iN eeN laNdschapskamer.



  duidelijker aangeven via wegmarkeringen en 
borden van het in- en uitrijden van snelheidszones 
30 en 50 km/u en fietsstraten.

  Aanleggen van fietssuggestiestroken Beernemstraat, 
Rozendalestraat en Lichterveldestraat.

  Heraanleggen doortocht Wingenesteenweg en Hille 
en zijstraten met riolering en fietspaden.

  Aanleggen riolen en fietspaden in 
ruiseledesteenweg en start vernieuwen 
Balgerhoekstraat en dorpskern St.-Jan.

  Plaatsen aed-toestellen bij sportparken.

  opmaken en verspreiden van nieuwe 
schoolroutekaarten.

Verkeer, verkeersveiligheid, 
basismobiliteit

... tot nu toe



Fietssuggestiestroken …
ruimte voor

de zwakke weggebruiker.



Voltooien aanleg rioleringen en 
fietspaden langs de ruiseledesteenweg,
alsook starten zeswegenstraat/
sprietstraat richting Lichtervelde,
st.-elooi (rozendale- en Lavoordestraat) 
en sint-Pietersveld (Vagevuurstraat, 
tussen ruiselede en aanwijs Beernem).

Opstarten project verkeersveilige 
doortocht Zwevezele: Bruggestraat, 
Lichterveldestraat en tramstraat i.s.m. 
aWV en aquafin.

sensibiliseren en sturen routes zwaar verkeer.

To do...verkeer, verkeersveiligHeid, 
basismobiliteit

Overleggen met het agentschap wegen en verkeer
om verkeersonveilige punten weg te werken.

Met behulp van camera’s en 
trajectcontrole verbieden van 
het niet-lokale zwaar verkeer
in de bebouwde kommen.



To do...
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vernieuwen van de centrum-
straten in de schoolomgeving:
Pastoor termotestraat, 
zandbergstraat, nieuwstraat n.a.v. 
nieuwbouwproject Centrumschool.

verkeersveiliger heraanleggen schoolomgevingen
op Wildenburg, st.-Jan, Centrumschool,
de regenboog en st.-elooi.

onS VeRkeeRSBeLeid weRkT!
BewiJS?

STeRke dALing AAnTAL ongeVALLen.



To do...verkeer, verkeersveiligHeid, 
basismobiliteit

schoolroutedoorsteek doorheen
nieuw sint-anna woonerfproject zorgt
voor veiligere verbinding tussen 
sportcentrum en school met verkeers-
lichten bij oversteek beernemstraat.

borstelen voet- en fietspaden in functie van 
vrijhouden van onkruid en
verwijderen steenslag en afvalresten.

stimuleren van duurzame mobiliteit
van en naar het werk.

inventariseren, evalueren en uitbouwen 
fietsenstallingen over de ganse gemeente.

inzetten op aanleggen trage wegen
en toegankelijke voetpaden.

versterken basisbereikbaarheid openbaar vervoer
van de Lijn naar steden, treinstations én
tussen hoofddorpen en woonkernen onderling
in kader van opmaak vervoersregioplan.



To do...
schoolroutedoorsteek doorheen
nieuw sint-anna woonerfproject zorgt
voor veiligere verbinding tussen 
sportcentrum en school met verkeers-
lichten bij oversteek beernemstraat.



  doelstelling 2020 al bereikt voor bijkomende 
sociale huurwoningen, kavels en koopwoningen.

  Uitrollen van woonzorgondersteuning 
via Sociaal Huis, woonwinkel en welzijnsdiensten.

  Verwaarlozen en overbewonen tegengaan 
door woonkwaliteitscontrole.

  Stimuleren van renovatie en aanpassingswerken en 
toeleiden naar huisvestings- en energiepremies.

  verplaatsingen met de lijn binnen de gemeente op 
woensdag en zondag zijn gratis in functie van bezoeken.

wonen en omgeving
... tot nu toe

ZoRgeLooS wonen
in een Mooie oMgeVing.



To do...
Voorzien van een groene 
renovatiepremie om huurwoningen 
energiezuiniger te maken.

nieuwe gemeentelijke renovatiepremies 
voor energiebesparende maatregelen.

zorgen voor voldoende, verscheiden 
en betaalbaar woonaanbod.

stimuleren van bouwtechnische 
voorzieningen voor zorgwonen.

realiseren van plannen voor 80-tal 
nieuwe sociale wooneenheden onder 
andere in tramstraat, schoolstraat, 
Waldreef en eikenstraat in functie van 
behoeften alleenstaanden en gezinnen.

Via vormgeving, leefbaarheid, groen en 
parkeerbeleid de beschikbare ruimte 
kwalitatief en leefbaar invullen.

Open staan voor nieuwe woonvormen
zoals groepswonen.

Wonen en omgeving 



  Opnemen voorbeeldfunctie inzake 
nieuwe technologieën 
(bv. laadpalen, warmtekrachtkoppeling …) 
en investeren in duurzame 
en energiezuinige gebouwen 
(bv. bouwmaterialen, 
zonneboiler, zonnepanelen, 
grondwaterwarmtewisselaar …).

  Opmaak programma voor vervanging 
van gemeentelijk wagenpark door 
elektrische en met gas aangedreven 
voertuigen.

  aanbieden van een gratis renovatie-
advies ter bevordering van groene 
maatregelen in woningen via vzw Bas.

  ondersteunen groepsaankoop 
zonnepanelen.

klimaatagenda

... tot nu toe



we gaan samen voor 
dUURZAAM



To do...
realiseren van de klimaatdoelstellingen 2030 met gemeente, 
inwoners én bedrijven om de gevolgen van de opwarming van de 
aarde tegen te gaan.

Ondernemen van acties door in te zetten op energiebesparing 
en door gebruik en productie van natuurlijke hernieuwbare 
energiebronnen.

Maximaal vervangen van fossiele energie 
door klimaatneutrale toepassingen,
via het inzetten op minder en
composteerbare verpakkingen, 
zonnepanelen, warmterecuperatie, 
warmtepompen, windmolens
op passende plaatsen ...

klimaatagenda



To do...
bevorderen gebruik van de fiets voor korte verplaatsingen.

opstarten project deelauto’s en verder uitrollen plaatsing 
laadpalen elektrische wagens.

stimuleren van hergebruik, infiltratie en buffering van 
regenwater.

Opstarten coöperatieve projecten 
rond hernieuwbare energie.

Uitrollen van een duurzaam 
investerings- en vervangingsprogramma 
naar openbare led-verlichting.



  Organiseren van digitaal reserveren en verlengen 
van ontleningen in de bib.

  Plaatsen van boekenkastjes.

  Programmeren gevarieerd cultuuraanbod 
in samenwerking met lokale organisatoren.

  Mee inschakelen kerkgebouwen als locatie 
voor culturele activiteiten.

  Besteden extra aandacht aan 11 novembervieringen 
in functie van 100 jaar ‘14 – ’18.

  renoveren van de oudste woning de kaplote tot 
erfgoedhuis en gebruiken voormalig 
sint-amandusrusthuis voor erfgoed, heemkunde en 
lokale verenigingen.

  Opstarten van de techniekacademie 
voor leerlingen basisonderwijs.

Cultuur, bibliotheek, erfgoed, 
crea en academies.

... tot nu toe



Cultuur…
bouwen aan ons dorp
samen met verenigingen.



To do...

Huisvesten van muziek-, kunst- en 
techniekacademies in de basisscholen.

uitbouwen lokaal aanbod
cursussen voor volwassenen
o.a. via geselle en i.s.m. verenigingen.

inzetten op integratieacties voor
niet-Belgen die hier wonen en werken.

online reservatiesysteem voor 
feestmateriaal, gebouwen en terreinen.

Bouwen van een nieuw vrijetijdscentrum als 
ontmoetingsplaats, uitgerust met een theaterzaal en 
verbonden met de bib via een nieuwe leeszaal.
Vergader- en crearuimtes worden geïntegreerd in het 
parochiaal centrum met cultuurplein.

Uitbouwen van de kaplote tot lokaal erfgoedhuis
met educatieve projecten o.a. voor scholen en jeugd.

cultuur, bibliotHeek, erFgoed, 
crea en academies



To do...

JAARLiJkS MeeR dAn 3500 BeZoekeRS
in onS CULTUReeL CenTRUM

VeRdienen een degeLiJke THeATeRZAAL
in HeT nieUwe VRiJeTiJdSCenTRUM.



  aanleggen van wijkspeelpleinen en 
een volwaardig speelplein op elk sportcentrum 
met aandacht voor avontuurlijk spel.

  Organiseren speelpleinwerking Pret kadet, 
grabbelpas, buitenspeeldag …

  aanleggen skatepark bij sportcentrum zwevezele.

  huisvesten jeugdhuis de Hobbit op nieuwe locatie.

  Uitkeren investeringssubsidies 
voor renovatie van jeugdlokalen.

Jeugd en vakantiewerking

speelkansen
in elke buurt.

... tot nu toe



speelkansen
in elke buurt.



To do...

aanwerven van een jeugdcoach
om jeugd en jeugdwerking concreet
te ondersteunen, ook rond preventie. 

Verder ondersteunen van lokale 
jeugdbewegingen en jeugdhuizen 
inzake infrastructurele, administratieve, 
culturele en educatieve noden en 
voorzieningen.

jeugd en vakantieWerking

investeren
in de
jeugd =



To do...

Verder uitbouwen van netwerk 
van speelpleinen in wijken en bij 
woonzorgcentra.

Voorzien van ruimer activiteitenaanbod 
voor 12- tot 18-jarigen.

Opzetten preventie-initiatieven
tegen overdadig middelengebruik
en verslaving aan drugs en alcohol.

= investeren
in de

toekomst



  aanbieden van diverse en vernieuwende 
sportactiviteiten, sportopleidingen en 
betoelagen van jeugdopleidingen.

  uitbreiden petanquebanen en 
toeristische en recreatieve routes en plaatsen 
(bv. Callewaertsbos, scheepsput ...)

  ondersteunen van sportclubs en 
sportevenementen.

  aanleggen sportpark en skatepark, renoveren 
en uitbreiden sporthal zwevezele.

Sport en recreatie

... tot nu toe



onZe gemeente scoort

sportvoorZieningen 

en Werking clubs!
op ‘t vlak van



To do...
inzetten op toegankelijke sport
voor iedereen in overleg met clubs.

Beschikbaar stellen van gronden voor 
bouwen boksclub door delfine Persoon 
op sportpark zwevezele en voor 
uitbreiden van tennisvelden
door tennisclub aquila.

Vernieuwen hoek met
recreatieve baden in de alk.

Voorzien van passende terreinen
voor buitensport.

sport en recreatie



To do...

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.

12.

7.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Hendrik Verkest
Camille Mortier
Hedwig kerckhove
Lieven Huys
Tom Braet
Ann Mesure

Brecht warnez

Brecht warnez

katrien delodder

provincieraad

Stijn Van Maele
Sandra ketels
Jens danneels
Rinus degroote
Jolenta Bogaert
Sandy Quintyn
nick Schotte
Heleen deryckere
dirk de Meyere
Petra Verhaeghe
Stefaan Verhelle
Vicky Vandycke
els Batsleer22.
Christiane dewit
-Clinckemaillie

23.

gemeenteraad
wingene-Zwevezele

willy Vermeersch



maakt mensen sterker

v.
u.

 G
ee

rt
 D

ed
ec

ke
r, 

Ko
ke

rs
tr

aa
t 1

9,
 8

75
0 

W
in

ge
ne

 - 
ve

rk
ie

zi
ng

sd
ru

kw
er

k


