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Bouwen aan Voorde

Investeren in een speel-

1 plein en een buurthuis

- Vo o r d e v e r d i e n t o o k e e n
speelpleintje zoals alle andere
deelgemeenten. Een ontmoetingsplek waar kinderen kunnen
spelen en buurtbewoners elkaar
kunnen ontmoeten.
- De plaatselijke school kan ’s
avonds en in het weekend dienst
doen als buurthuis. Dit vraagt
vooraf grondig overleg met de
school en de nodige investeringen
(materieel, veiligheid,...)

Dorpsraad

2 Voorde

- We richten een dorpsraad op
waar jij kan meedenken over de
verdere ontwikkeling van Voorde.
- We geven het een eigen budget
om initiatieven in jullie dorp
te realiseren bvb. bloemen in
het dorp of een zitbank of een
verbindend initiatief,…

Verkeersveiligheid:

3 dé prioriteit

- De Ophemstraat en de Camberg
krijgen snel (bijkomende)
verkeersremmende ingrepen. Bij
een volledige heraanleg krijgt de
fietser een veilig vrij liggend of
verhoogd fietspad.

- Meer snelheidscontroles in alle
straten van het dorp waar te snel
gereden wordt.

Aangenaam
wonen
We investeren verder in onze
trage wegen, de buurtwegen
voor wandelaars en fietsers.
De voet- en fietspaden krijgen
een deftig onderhoud.
De straten liggen er net en vrij
van zwerfvuil bij. Via bijkomende
sociale tewerkstelling komen er
extra arbeidskrachten bij.
De sluikstorter is gewaarschuwd
want we zetten volop in op
verborgen camera’s. De dader
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wordt zwaar bestraft.

Toegankelijke
dienstverlening
- Het stadhuis en het OCMW
doet zijn toer langs de deelgemeenten via zitdagen. In de
dorpsschool (bvb. op een
woensdagnamiddag) kan je
dan terecht voor een nieuwe
identiteitskaart, een vraag over
een premie, een advies over je
persoonlijke situatie enz.
-De wijkagent krijgt een actieve
rol op het terrein. Hij/zij is het
eerste aanspreekpunt voor kleine
ergernissen en verbindt mee de
buurt.
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