
Hier

‘Luisteren naar wat 
mensen bezighoudt en 
dit vertalen naar 
concrete voorstellen, dat 
moet je blijven doen.’

MARLEEN DEFRUYT GEEFT DE 
FAKKEL DOOR
Na 24 jaar inzet in de Aalterse 

politiek, 12 jaar als 
gemeenteraadslid en even lang 

als OCMW-raadslid, neemt 

Marleen afscheid. Ze doet dit niet 

zonder terug te blikken, maar 

kijkt ook naar de toekomst van 

haar dorp.

'Veilige schoolomgevingen en 

kwaliteitsvolle buitenschoolse 

kinderopvang zijn twee dossiers die ik 

jarenlang opvolgde en die nog steeds 

actueel zijn. Het gebouw naast de 

school werd tien jaar geleden 
aangekocht voor buitenschoolse 

kinderopvang maar het is nog altijd 

wachten op een gepaste inrichting. 

Groen blijft dit dossier hoog op de 

agenda zetten. Voor de veiligheid van 

onze kinderen dringen we aan op een 

structurele inrichting van de 

Urselweg aan de school. De invoering 

van zone 30 verbeterde de situatie. 

Maar het kan nog veel veiliger.

Ook op een van mijn grootste 

ontgoochelingen van de voorbije 24 
jaar wil ik terugblikken. Samen met 

vele buurtbewoners streden we voor 

het behoud van het landbouwgebied 

in Woestijne. De meerderheid 

beloofde 1.000 arbeidsplaatsen en wil 

er watergebonden industrie 

realiseren. Tien jaar na het aansnijden 

van het bedrijventerrein ligt het nog 

grotendeels braak en blijft de 

beloofde tewerkstelling uit. De 

fietsverbindingen langs het kanaal 

zijn afgesloten en er komt een brug 
verboden voor fietsers. Om dit te 

corrigeren wil Groen een veilige 

fietsbrug en een herstel van een 

veilige fietsverbinding aan beide 

zijden van het kanaal.'

'Ik beoog zelf geen politiek mandaat 

meer. Ik blijf wel de aandachtspunten 

voor Aalter-Brug doorgeven aan de 

nieuwe verkozenen voor Groen.'

 in Aalter-Brug

Thuis in Aalter-Brug

Vlot en veilig verkeer

Iedereen telt mee
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HIER

Kaat Neirynck en Kathleen Adam
AALTER-BRUGGENAARS AAN HET WOORD

Kaat en Kathleen zijn beiden opgegroeid in Aalter-Brug. Ze zien veel 

uitdagingen voor dit dorp.
Voor Kathleen liggen de uitdagingen voor Aalter-Brug vooral op het vlak van 

verkeer en leefbaarheid. Ze vraagt zich af of het huidige bestuur wel echt 

bekommerd is om deze Aalter-Brugse ‘hangijzers’. ‘Er heerst zoveel 

onduidelijkheid; je hoort 1001 verhalen hierover.  Er zijn veel vraagtekens voor de 

toekomst. Wat zal er gebeuren met Aalter-Brug als de N44 expressweg 

wordt? Hoe zal het kruispunt Urselweg/Knokkeweg/Sint-Godelievestraat 

ingericht worden? Komen er geluidsschermen? En hoe geraak je veilig met de 

fiets naar de overkant? Het fietspad langs de N44 naar Aalter is afgeschaft, 

maar er is geen veilige verbinding in de plaats gekomen. En ook de situatie aan 

de Groendreef/Brug-Zuid blijft een heel gevaarlijk punt voor fietsers. 

Wanneer wordt daar werk gemaakt van een veilige oplossing? Er staat zelfs 

niet eens een duidelijk bord om fietsers een beetje wegwijs te maken,'  volgens 
Kathleen.

Kaat kaart de toestand van de feestzaal aan. ‘De zaal op zich wordt veel 

gebruikt, want er is een bloeiend verenigingsleven in Aalter-Brug. Maar de zaal 

is toch echt aan vernieuwing toe. Zeker de keuken is niet goed uitgerust en 

sterk verouderd.  Als de verenigingen een feestje geven waar er moet gekookt 

worden, dan wordt er een fornuis in de zaal gezet. Eigenlijk moet de hele 

keuken vernieuwd worden. En voor vergaderingen zou er een beamer en wifi 

beschikbaar moeten zijn. Dat kan toch ook niet zo’n probleem zijn,' aldus Kaat. 

Beide dames zijn het eens: 'Er is veel werk aan de winkel voor Aalter-Brug.'

Kathleen en Kaat bespreken de uitdagingen voor Aalter-Brug © Mieke Schauvliege
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HIER

Groen wil een fietsbrug ter hoogte 

van café Den Overzet. Zo maken we 
kortere fietsverbindingen tussen 

Ursel en bijvoorbeeld Campina, het 

station, de middelbare scholen in 

Aalter, maar ook tussen Aalter en het 

Drongengoed of het gezellige 

dorpsplein van Ursel. Door de brug te 

bouwen, herstellen we een 

verbinding over het kanaal die er al 

sinds de 17de eeuw was, maar tien 

jaar geleden plots verdween.

1
Heel wat kleinhandel is verdwenen 

uit Aalter-Brug. De inwoners zijn 
afgestemd op Aalter-Centrum of 

Knesselare om te winkelen. De 

buurtwinkel in Aalter-Brug is heel 

belangrijk om de leefbaarheid van de 

dorpskern te garanderen. Zeker met 

de komst van nieuwe inwoners is er 

plaats voor bijkomende kleinhandel. 

Dat stimuleren we door een 

vestigingssubsidie te voorzien voor 

nieuwe initiatieven.

2

Als de site van de Oude Weverij 

bewoond wordt, komen er heel wat 
nieuwe inwoners bij. De nieuwe en 

huidige inwoners willen we veel 

actiever betrekken bij het beleid. 

Daarom willen we dorpsraden 

organiseren, om mee na te denken 

over de inrichting van de publieke 

ruimte of over grote project-

ontwikkelingen. Zo kunnen we samen 

bouwen aan Aalter-Brug.

3

Aalter-Brug heeft een mooie, relatief 

nieuwe kerk die zich uitstekend leent 
om voorstellingen in te geven. Dat 

gebeurt, maar eerder beperkt. Groen 

stelt voor om de kerk van Aalter-Brug 

veel actiever te promoten als 

uitstekende locatie voor culturele 

activiteiten.
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‘Hoog tijd voor de inrichting 
van de buitenschoolse 
opvang na 10 jaar leegstand!’

VEILIG VERKEER

Aalter-Brug wordt doorsneden door de drukke Knokkeweg en de 

Urselweg. Het kanaal is een grote barrière tussen Aalter en Aalter-
Brug. Een veilige weginrichting op en rond deze assen is hoognodig, 

vooral voor de zwakke weggebruiker. 

Dit betekent concreet dat we werk willen maken van de herinrichting van de 

schoolomgevingaan de Urselweg zodat het verkeer er echt traag rijdt. Niet 

alleen de omgeving van de school moet veiliger; ook het fietsen van en naar 

Aalter-Brug kan veel veiliger. Daarom leggen we de fietspaden langs de 

Brugstraat tussen de Venecolaan en de Knokkeweg opnieuw aan zodat fietsen 

comfortabel kan. Het kruispunt ter hoogte van de Venecolaan, wordt voorzien 

van een stoplicht. 

Om woon-werkverkeer met de fiets naar het nieuwe industrieterrein mogelijk 

RUIMTE VOOR ONZE KINDEREN

Door de fusie worden er op 14 

oktober gemeenschappelijke 

verkiezingen gehouden voor Aalter 

en Knesselare. Op de lijst van 

Groen zal je dus KANDIDATEN 

vinden UIT ALLE UITHOEKEN 

VAN HET NIEUWE AALTER. Een 

overzichtje: 1) Mieke Schauvliege 

2) Seppe Santens 3) Ann 

Depoortere 4) Linde Van 

Wonterghem 5) Jesse De 

Meulenaere 6) Peter Cornelis 

7) Patrick Bleyenberg 8) Sarah 

Verniers 9) Bart Dobbelaere 

10) Nancy Lootens 11) Jasmien 

Vandewalle 12) Liesbeth Jodts 

13) Liselotte Dierickx 14) Marc 

Delbaere 15) Femke Deroo 

16) Robbe Demey 17) Jens 

Schelstraete 18) Simon Truant 

19) Zoë Labath 20) Silke Catteeuw 

- De Smul 21) Annelies Vranken 

22) Stefaan De Clercq 23) Leentje 

Desmet 24) Stan Van Stechelman 

25) Magda Lootens 26) Harry 

Arnaut 27) Peter Van Wonterghem 

28) Piet Smessaert 29) Roland 

Bonami

Heb je een vraag voor ons, wil je lid 

worden van Groen of wil je actief 

meewerken aan een groener 

Aalter, surf dan naar 

WWW.GROENAALTER.BE en 

laat je gegevens achter. Je leest 

er ook meer over onze voorstellen 

voor Aalter, Aalter-Brug, Bellem, 

Knesselare, Lotenhulle, Maria-

Aalter, Poeke en Ursel. 

Je kan Groen Aalter ook op de voet 

volgen op FACEBOOK, 

INSTAGRAM of TWITTER

SEPPE SANTENS
2e plaats 

MIEKE SCHAUVLIEGE
lijsttrekker

te maken, zorgen we ervoor dat de 
nieuwe brug over het kanaal ook 

toegankelijk wordt voor fietsers.  Dat 

is momenteel niet het geval. Er komt 

ook verlichting langs het fietspad 

door Woestijne. Fietsen langs het 

kanaal moet overal mogelijk blijven. 

Om recreatief fietsen tussen het 

Drongengoed en Aalter verder te 

stimuleren en een vlotte 

fietsverbinding van Ursel richting 

station mogelijk te maken, voorzien 

we een fiets- en voetgangersbrug ter 

hoogte van 'Den Overzet'. 

We zullen ook aandacht hebben voor 

een duidelijke bewegwijzering, want 

momenteel rijden veel fietsers 

verloren. 

De buitenschoolse kinderopvang 
wordt  momenteel in de school zelf 

georganiseerd. Er wordt een klas 

opgeofferd om de opvang te 

organiseren. Hierdoor is er een 

lokalentekort op school. Nochtans 

zag het er enkele jaren geleden 

rooskleurig uit. Het gemeente-

bestuur kocht een gebouw naast de 

school aan de Urselweg om een 

opvanginitiatief in te richten. Tien jaar 

later is er van deze inrichting nog 

steeds niets in huis gekomen.De nood 

is er nog steeds en wordt steeds 

groter. Als de nieuwe woningen aan 

de Oude Weverij bewoond zijn, zullen 

er nog meer kinderen school lopen. De 

nood aan ruimte voor opvang zal 

stijgen. Groen wil de volgende 

legislatuur werk maken van een 

(ver)nieuw(d) gebouw voor de BKO.

De speelruimte voor kinderen aan de 

gemeentelijke feestzaal is 

heringericht. Kleine kinderen (0-6 

jaar) komen er aan hun trekken. Maar 

voor oudere kinderen, die meer 

avontuurlijke speelplekken opzoeken 

of voor jongeren is er geen plaats. Ook 

voor hen wordt in ons programma 

speelruimte gecreëerd. 


