
'MET JOUW STEM 
GAAN WIJ AAN DE SLAG 
IN HET NIEUWE AALTER!'


Vanaf 2019 worden we wakker in een nieuwe gemeente. 
Groen gaat met veel goesting de uitdaging aan om het beste 
van Aalter, Knesselare en Ursel samen te brengen. We doen 
voorstellen waar iedereen beter van wordt.

Groen wil wegen op het beleid om onze ideeën te kunnen 
realiseren. Dat kan vanuit de meerderheid, maar ook vanuit een 
sterke oppositie. Maar het lukt enkel met jouw stem. Zonder de 
sterke Groenfractie van de voorbije zes jaar zou het nog steeds 
wachten zijn op de plannen voor een fietspad langs de Overleie-
straat, op de opfrissing van de speelterreintjes of de indexering 
van de huurtoelage voor mensen met een laag inkomen. 
Een sterke ploeg van 14 vrouwen en 15 mannen, van alle leeftijden 
en uit alle uithoeken van het nieuwe Aalter, zet onze Groene 
voorstellen graag in de praktijk om voor jou.

THUIS IN JOUW BUURT
VLOT EN VEILIG VERKEER

IEDEREEN TELT MEE
Aalter

MIEKE SCHAUVLIEGE
LIJSTTREKKER
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Groen wil dat jouw buurt voelt als een aangename thuis. Het 
is er degelijk en betaalbaar wonen. Alles wat je nodig hebt 
en je gelukkig maakt, vind je dichtbij.

Idealiter vinden alle inwoners van de dorpskernen op 
vijf minuten stappen aantrekkelijke, groene ruimte 
om te sporten, te spelen of te ontspannen. Een bos of 
natuurgebied is maar tien minuutjes fietsen van 
iedereen verwijderd.

We geven onze lokale handelszaken een boost door 
winkelstraten aantrekkelijk in te richten en leegstand 
tegen te gaan. Onze natuur en ons erfgoed zetten we 
in als sterke toeristische troeven.

De gemeentelijke dienstverlening (loketten, 
kinderopvang, bibliotheek) behouden we en 
versterken we waar mogelijk in alle deelgemeenten. 
De diensten zijn vlot bereikbaar en toegankelijk voor 
iedereen.

 Een groene en verkeersveilige buurt 
met betaalbare woningen is een 
gelukkige buurt. Daar wonen mensen het 
liefst. Dat is voor ons de inzet van de 
verkiezingen van 14 oktober. 

We hebben een programma vol straffe 
voorstellen, maar we bieden jou ook een 
luisterend oor. Want jij hebt je eigen dromen 
en bekommernissen. En daarop geeft Groen 
graag een antwoord. Niet door één keer om de 
zes jaar heel wat beloftes te doen, maar door 
ons 100% in te zetten in het belang van alle 
inwoners. Elke dag opnieuw. 

ALLES DICHTBIJ

EEN STERKE PLOEG MET 
STRAFFE VOORSTELLEN



EEN STERKE PLOEG MET 
STRAFFE VOORSTELLEN

VEILIG VERKEER VOOR IEDEREEN

Groen maakt duidelijke keuzes: iedereen in onze 
gemeente moet zich veilig en vlot kunnen verplaatsen.
Zachte weggebruikers verdienen meer aandacht. Een 
inhaalbeweging voor het onderhoud van wegen, voet- en 
fietspaden is dringend nodig.

Elke inwoner mag zijn stem laten horen. Wij houden er 
rekening mee. Niet een keer om de zes jaar, maar elke 
dag opnieuw. We willen dat iedereen zich goed voelt in 
onze gemeente. Daarom zorgen we ook voor wie niet zo 
sterk staat.

We zetten in op comfortabele voetpaden in onze 
dorpskernen, zonder hindernissen en breed genoeg 
voor zowel buggy’s als rolstoelgebruikers.

Fietsen wordt vanzelfsprekend dankzij veilige en 
goed onderhouden fietsverbindingen. We ijveren voor 
een fietsbrug ter hoogte van Oostmolen-Veer / 
Oostmolen-Noord.

We streven naar meer veiligheid en minder 
aanschuiven rond de schoolpoorten. Doorgaand 
zwaar verkeer weren we zo veel mogelijk uit onze 
dorpsstraten. De verschillende deelgemeenten 
moeten beter bediend worden door het openbaar 
vervoer.

In elke deelgemeente komen er dorpsraden waar jij 
je ideeën en bekommernissen kwijt kan. Bij grote 
projecten is er van in het begin overleg met alle 
betrokkenen.

We willen dat iedereen zich hier goed voelt, ongeacht 
de leeftijd. Jongeren krijgen ruimte om samen te 
komen en zich uit te leven. Ouderen worden 
geholpen om zo lang mogelijk thuis, in de eigen 
buurt te blijven wonen.

We geven extra aandacht aan wie niet zo sterk staat, 
het niet breed heeft, minder mobiel of minder 
mondig is.



AALTER
www.groenaalter.be
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SCHAUVLIEGE Mieke
Directeur Stad Gent, Aalter,
46 jaar

SANTENS Seppe
Projectleider mobiliteit, Aalter, 
35 jaar

DEPOORTERE Ann
Leerkracht OKAN, Ursel, 
47 jaar

VAN WONTERGHEM Linde
Student digital design and 
development, Knesselare, 20 jaar

DE MEULENAERE Jesse
Student journalistiek, Aalter,
22 jaar

CORNELIS Peter
Leerkracht lager onderwijs, Ursel,
42 jaar

BLEYENBERG Patrick
Personeelsmanager, Aalter, 
57 jaar

VERNIERS Sarah
Begeleider bijzondere jeugdzorg, Aalter,
27 jaar

DOBBELAERE Bart
Technieker, Sint-Maria-Aalter, 
55 jaar

LOOTENS Nancy
Maatschappelijk assistent, Bellem, 
48 jaar

VANDEWALLE Jasmien
Accountant-belastingconsulent, Lotenhulle, 
30 jaar

JODTS Liesbeth
Verpleegkundige intensieve zorg,
Aalter, 38 jaar

DIERICKX Liselotte
Leerkracht bijzonder secundair 
onderwijs, Aalter, 44 jaar

DELBAERE Marc
Begeleider bij volwassenen met een 
beperking, Aalter, 54 jaar

DEROO Femke
Leerkracht secundair onderwijs, Aalter,
36 jaar

DEMEY Robbe
Student game development, Aalter, 
23 jaar

SCHELSTRAETE Jens
Winkelbediende en student sociaal 
werk,  Knesselare, 26 jaar

TRUANT Simon
Ondernemer, Knesselare,
29 jaar

BONAMI Roland
Mecanicien, gepensioneerd, Knesselare, 
71 jaar

LABATH Zoë
Student orthopedagogie, Bellem, 
21 jaar

 
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

CATTEEUW-DE SMUL Silke
Student vrije kunsten - illustratie, 
Sint-Maria-Aalter, 19 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

VRANKEN Annelies
Leerkracht Nederlands - geschiedenis, 
Sint-Maria-Aalter, 36 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

DE CLERCQ Stefaan
Leerkracht, Sint-Maria-Aalter, 
39 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

DESMET Leentje
Begeleider in de kinderopvang, Knesselare, 
33 jaar

VAN STECHELMAN Stan
Financieel manager sociale economie, 
Bellem, 42 jaar

LOOTENS Magda
Verpleegkundige, gepensioneerd, 
Aalter,  63 jaar

ARNAUT Harry
Metaalarbeider, gepensioneerd, Ursel, 
58 jaar

VAN WONTERGHEM Peter
Muzikant, Knesselare, 
55 jaar

SMESSAERT Piet
Leerkracht lager onderwijs, Aalter, 
60 jaar

De duizenden doeners van
Groen zijn niet op te lijsten.

Elke dag groeit onze beweging.


Vind jij ook dat het anders kan?
DOE MEE


www.groenaalter.be/doe_mee
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De duizenden doeners van
Groen zijn niet op te lijsten.

Elke dag groeit onze beweging.


Vind jij ook dat het anders kan?
DOE MEE


www.groenaalter.be/doe_mee

Onbezorgd met de kinderen naar school fietsen of de auto eens 
laten staan om boodschappen te doen. Het klinkt vanzelfsprekend 
maar dat is het niet altijd. We haken af door slechte voet- of 
fietspaden, door een gevaarlijke oversteek op de route of door het 
drukke verkeer. Het kan anders, maar dan is er werk aan de 
winkel: vermijden van zwaar verkeer in Knesselare en Poeke, een 
veilige schoolomgeving inrichten in Maria-Aalter en Aalter-Brug, 
opnieuw ademruimte voor Bellem door het opheffen van de 
blokkade in de Oude Gentweg, een veilige oversteek van de 
Nevelestraat naar Lodorp, een fietsbrug over het kanaal voor 
de Urselnaren, degelijke fietsenstallingen in de winkelstraten 
van Aalter-Centrum. Je leest het: wij gaan ervoor!

We zijn rijk in het nieuwe Aalter! We hebben nog wat open 
ruimte en een schat aan natuur. We moeten dit koesteren. 
In de natuur komen we tot rust na een drukke werkdag of 
na de zorg voor onze familie. Even buiten - liefst dicht bij 
huis - is goed voor onze gezondheid en ons welbevinden. 

Laat ons dat absoluut bewaren. Versterking van natuur en 
lokale duurzame landbouw zijn onze troeven. Het nieuwe 
Aalter mag geen aaneensluitend woon- en industriegebied 
worden. We zetten in op renovatie van verouderde panden, 
geven alternatieve woonvormen alle kansen en vrijwaren zo 
de open ruimte. De natuur krijgt van ons alle kansen.
Met Groen kan het!

Knesselare en Aalter hebben allebei een rijk 
verenigingsleven. Dat stimuleren we graag door het 
beste van beide gemeenten te behouden:  subsidies 
voor buurtfeesten zonder al te veel administratieve 
rompslomp of een uitleendienst voor materialen, 
gratis voor verenigingen en burgers. 

Speelpleinwerking organiseren we zoveel 
mogelijk op het niveau van de deelgemeenten. De 
jeugd-dienst volgt van nabij op en springt in waar 
nodig. 
Het is niet moeilijk om speelstraten te 
realiseren. Met de steun van alle bewoners 
wordt een speelstraat een echt feest.

STERKE KANDIDATEN MET VEEL 
ENERGIE, EEN DUIDELIJKE VISIE EN EEN 

LUISTEREND OOR
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SEPPE SANTENS

ANN DEPOORTERE

LINDE VAN WONTERGHEM

35 jaar, thuis in Aalter

47 jaar, thuis in Ursel

20 jaar, thuis in Knesselare







Niet alle inwoners van onze gemeente 
hebben het even goed. Wie tegenslag 
heeft - door werkloosheid, ziekte of 
handicap, ouderdom, scheiding of welke 
oorzaak ook - wordt niet altijd gehoord en 
is niet zelden ‘onzichtbaar’. Dat geldt vaak 
ook voor wie kortgeschoold is, minder 
mee met de digitale wereld of anders-
talig.

Onze gemeente kan meer
Groen pleit voor een breed lokaal sociaal 
beleid met een toegankelijke dienst-
verlening. Dat komt niet alleen tot uiting in 

een leefbaar inkomen, maar ook in betaal-
bare huisvesting, een goede kinderopvang, 
een ouderenbeleid, kwaliteitsvolle vrije tijd, 
werk- en welzijnstrajecten op maat, de 
integratie van nieuwkomers, het wegwerken 
van schulden en energiearmoede en een 
uitgebreid zorgaanbod. 

In de komende legislatuur moet voort werk 
gemaakt worden van een sociaal huis, waarin 
alle sociale diensten die actief zijn in onze 
gemeente, samenwerken. Want enkel zo 
zorgen we ervoor dat niemand uit de boot 
valt.

GROEN DRAAGT ZORG VOOR IEDEREEN, OOK BIJ TEGENSLAG

EEN BETAALBARE WONING MOET HIER 
HAALBAAR ZIJN VOOR IEDEREEN

Wonen in Aalter wordt alsmaar duurder. 
Jonge gezinnen trekken naar de buur-
gemeentes omdat de woningen en bouw-
gronden er goedkoper zijn. Het voortdurend 
aansnijden van nieuwe open ruimte om het 
aanbod te verhogen, is geen oplossing voor 
dit probleem.

Groen zet in op dichter en compacter 
wonen en wil tegelijkertijd dat er meer 
groen in de buurt is. We gaan voor de 
renovatie van de vele verouderde woningen. 
Grote woningen op grote kavels kunnen vlot 
ingezet worden voor alternatieve woonvor-
men zoals meergezinswoningen, zorg-
woningen, kangoeroewonen. Bij elk bouw-
project voorzien we ook groene ruimte om 

te spelen, te sporten en te ontspannen. 
We ijveren voor meer betaalbare en sociale 
woningen. Dit kan door bij elk woonproject 
van een bepaalde omvang ook in betaalbare 
woningen te voorzien. Waarom stelt het 
bestuur de gronden die het zelf in handen 
heeft, niet ter beschikking van mensen die 
een huis willen bouwen? Zo moeten 
inwoners enkel investeren in een huis en 
niet in de grond.  
Deze ideeën verankeren we in een nieuwe 
ruimtelijke langetermijnvisie ‘Aalter 2040’. 
Het behoud van de dorpskernen staat hier 
centraal. Maar we nemen ook de klimaat-
uitdagingen mee. Want de leefbaarheid van 
onze huidige en toekomstige inwoners is 
onze prioriteit.

‘Het huidige bestuur laat heel wat 
kansen liggen om betaalbare en 
sociale woningen te realiseren.'

AANGENAME 
DORPSKERNEN

Groen wil leefbare, veilige, bruisende 
en bereikbare dorpskernen. Druk, 
zwaar of snel verkeer hoort daar niet 
thuis. 
De maatregelen die de afgelopen 
jaren in Aalter en Knesselare werden 
genomen, waren niet afdoende of 
hebben de problemen alleen maar 
verlegd. In álle deelkernen is het hoog 
tijd voor echte oplossingen om zwaar 
verkeer te beperken. Hiervoor hebben 
we nood aan een aangepaste weg-
inrichting en een effectieve hand-
having van een tonnageverbod. Er is 
ook overleg en verregaande samen-
werking nodig met de omringende 
gemeenten om ervoor te zorgen dat 
doorgaand verkeer gebruik maakt van 
het hoofdwegennet, niet van de 
sluipwegen dwars door onze 
woonkernen.  




