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Lieferinge

Dorpsraad

1 Lieferinge

- We ondersteunen de dorpsraad,
waar jij kan meedenken over
de verdere ontwikkeling van
Lieferinge. 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,…

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

Verkeersveiligheid:
dé prioriteit
- Bij het binnenrijden van het dorp
werden al verkeerskussens geplaatst en ondanks de kasseien
die moeten uitnodigen tot trager
rijden, wordt er nog altijd te snel
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gereden. De “snelheidszone 30”
die half september in het straatbeeld verschijnt, wordt effectief gecontroleerd en, zo nodig,
komen er bijkomende snelheidsremmende maatregelen.

4

Aangenaam
wonen
- Het nieuwe dorpsplein is in
volle aanleg met banken en een
petanqueterrein en komt zo
tegemoet aan de buurtbewoners
die elkaar kunnen ontmoeten.
- We investeren verder in de 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
wordt zwaar bestraft.
- Het goed onderhouden buurthuis
is sinds kort beschikbaar voor
de inwoners en is dus meer dan
ooit de ontmoetingsplek voor de
inwoners van Lieferinge.

