
Hier

'Kandidaten uit 
Knesselare en Ursel 
ruim vertegenwoordigd 
op Groen Lijst Aalter.'

ONZE 9 ENTHOUSIASTE 
KNESSELAARSE GROENEN
Ann Depoortere wil dat Ursel een 

kritische stem blijft hebben in Aalter. 
‘Hoe de  fusie is gelopen, getuigt niet 

echt van goed medezeggenschap van 

de bevolking’, zegt Ann. In een groter 

geheel moeten we ervoor zorgen dat 

iedereen gehoord wordt en dat het 

algemeen belang (en dat van 

iedereen!) bewaakt wordt.

Linde Van Wonterghem is de 

dochter van Peter Van 

Wonterghem. Linde is een drijvende 

kracht op de speelpleinwerking. 

Samen met haar vader vormt ze een 
krachtig team met dossierkennis en 

een ecologisch hart. Peter Cornelis 

woont in Ursel, maar is geboren en 

getogen in Aalter. Hij is een fervent 

fietser en muziekliefhebber. Hij geeft 

les in Aalter en heeft veel interesse 

voor wat er leeft in de deel-

gemeenten.  Jens Schelstraete  wil 

dat de jeugd zijn plek vindt in eigen 

dorp. Hij is nu OCMW-raadslid en is 

bezorgd over het welzijn van 

iedereen. Simon Truant heeft zich 
met 3D-printing in de ondernemers-

wereld gestort. Het veiliger maken 

van de dorpskernen zal een boost 

geven aan de leefbaarheid én is goed 

voor de lokale economie, vindt hij. 

Leentje Desmet  zet zich in voor 

jonge kinderen. ‘Speelterreinen met 

natuurlijke materialen zijn een must 

in elk dorp’, zegt Leentje. Harry 

Arnaut is een rasechte 

Knesselarenaar die nu in Ursel 

woont. Hij wil het behoud van de 
integriteit van het Drongengoedbos.

De lijst wordt geduwd door Roland 

Bonami. Een gezonde, vredevolle 

wereld en een leefbare toekomst 

garanderen voor de generaties na 

ons, daar gaat Roland voor. 

We leggen allemaal onze eigen 

accenten, maar werken samen 

voor een Groen Aalter!

in  Knesselare

Thuis in Knesselare

Veilig en vlot verkeer

Iedereen telt mee

© Seppe SantensOnze ideeën voor een leefbaar Knesselare moeten gehoord worden 
in Aalter. Stem Groen.
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Kurt De Kesel
'IK BEN BENIEUWD NAAR HET NIEUWE AALTER'

Kurt is geboren en getogen in Knesselare. Hij kent het dorp als zijn 

binnenzak. Kurt is een echte doener. We laten hem zelf aan het woord.
‘Ik woon graag in Knesselare. Het is een dorp dat veel te bieden heeft. Er zijn 

regelmatig festiviteiten en je kan er af en toe een leuk optreden meepikken. 

Hopelijk blijft het aanbod bestaan als we met Aalter gefusioneerd zijn. Het zou 

nog beter en gezelliger kunnen, mocht het dorpsplein grondig worden 

aangepakt. Van mij mogen er gerust wat parkeerplaatsen sneuvelen ten 

voordele van meer bomen en extra ruimte voor terrasjes. Ook de 

verkeersveiligheid en de autoluwe vrije zones rond de “ploatse“ kunnen 

verbeterd worden.’

‘Ik werk in Gent als  IT systeembeheerder  en kies er bewust voor om met de 

fiets naar Aalter te rijden. Daar neem ik de trein. Het houdt me fit en het is een 

auto minder in de drukke spits in de Veldstraat. Het zou goed zijn mochten er 

meer autoluwe fietsroutes naar Aalter worden aangelegd.’ 
Kurt is al 20 jaar conservator van het natuurgebied Maldegemveld. Hij vertoeft 

er vaak met zijn verrekijker in de hand, maar misschien nog meer met de 

bosmaaier of de riek of als gids voor wandelingen. ‘Het Drongengoedbos is de 

plek waar ik tot rust kom na een drukke werkdag. Ik heb er veel voldoening van 

om het gebied te zien ontwikkelen tot een waardevol natuurgebied met alle 

biodiversiteit. Daar kunnen we als Knesselarenaren trots op zijn. Ik vind dan ook 

dat de gemeente nog meer inspanningen kan doen om het natuurbeheer alsook 

het vrijwilligerswerk van Natuurpunt te ondersteunen. 

Ik ben zeer benieuwd hoe het nieuwe Aalter zal omgaan met deze (en andere) 

bezorgdheden van Knesselare!'

Kurt De Kesel , actief fietser, gids, vogelspotter en beschermer van het zwaluwenbestand in Knesselare. © Johan Van Opstaele
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Knesselare is nog een landelijke 

gemeente en dat willen we zo 
houden. Toch moet er in de 

dorpskern meer groene ruimte zijn. 

Jonge kinderen, ouderen en mensen 

die minder mobiel zijn, moeten rond 

de kerktoren een frisse neus kunnen 

halen. Groen wil de tuin van de 

pastorij openstellen voor iedereen. 

Het kan een mooie ontmoetings-

plaats worden voor jong en oud.

1
Drongengoedweg inrichten als 

fiets- en wandelstraat.
Al jaren vraagt Groen om de mobiliteit 

in het Drongengoedbos aan te 

pakken. Door de toenemende drukte 

is het voor fietsers en wandelaars 

onveilig om de Drongengoedweg te 

nemen. Groen  wil voorrang  geven 

aan de fietser, de wielertoerist, de 

wandelaar en de sportieve  loper. Er 

moeten parkings voorzien worden 

aan de rand van het bos en niet in de 

dreven.

2

In Knesselare valt wat te 

beleven! 
De gemeentelijke feestzaal moet een 

grondige update krijgen zodat ons 

rijke verenigingsleven er terecht kan 

voor allerlei activiteiten. Het 

Knesselaarse muziek- en toneel-

onderwijs blijft op eigen bodem. 

Ontspannen en hobby’s beleven, 

houden we dicht in de buurt.

3

De Veldstraat geven we terug aan 

iedereen!
Al jaren kreunt Knesselare onder de 

verkeerslast. De Veldstraat mag niet 

meer toegankelijk zijn voor zwaar 

doorgaand verkeer. Groen wil dat 

kinderen onbezorgd te voet of met de 

fiets naar school kunnen. 
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‘Een oplossing voor zwaar 
doorgaand verkeer bestaat 
ook voor Knesselare’

BETAALBAAR EN AANGENAAM 
WONEN

Mieke Schauvliege is de lijsttrekker  voor Groen Aalter. Betaalbare woningen 

zijn voor haar zeer belangrijk, zowel in Aalter als in Knesselare. In het verleden 
heeft  Groen Knesselare  dat ook  laten merken door regelmatig actie te voeren 

bij de eeuwigdurende renovaties van de huizen in de Béthune en de 

Prinsengoeddreef. Om zo’n mislukte projecten in de toekomst te vermijden, wil 

ze duidelijke afspraken met de bouwmaatschappijen over renovaties en de 

bouw van sociale woningen. Het lokale bestuur heeft hierin een grote 

verantwoordelijkheid. Als regisseur van de sociale woningbouw is het hun 

plicht tegenover de burgers die op de wachtlijst staan voor een sociale 

huurwoning om kritisch en nauwlettend de werken op te volgen.

WACHTLIJSTEN VOOR SOCIALE WONINGEN WEGWERKEN
De achterstand op het aantal budgetvriendelijke huur- en koopwoningen dient 

zo snel mogelijk te worden weggewerkt. Beide gemeenten scoren slecht in het 

VLOT EN VEILIG VERKEER

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.

MIEKE SCHAUVLIEGE
LIJSTTREKKER GROEN AALTER
OOK ZIJ GAAT VOOR KNESSELARE!

LINDE VAN WONTERGHEM
4DE PLAATS GROEN AALTER

aantal gerealiseerde sociale 
woningen tussen 2008 en 2016. In 

Aalter was er slechts een groei van 21 

woningen, in Knesselare bleef het 

zelfs status quo. De tijd dringt om 

een nieuwe  studie te laten uitvoeren 

naar de woonbehoefte in onze 

gemeente. De toename van 

appartementen in het centrum van 

Knesselare valt op. Dat deze 

appartementen moeilijk verhuurd of 

verkocht worden, is duidelijk in het 

straatbeeld. Overal hangen borden ‘te 

huur’ of ‘te koop’.

INSPRAAK
Dit alles willen we realiseren samen 

met de inwoners door hen inspraak te 

geven, zodat zij mee bepalen hoe de 

gemeente er morgen uitziet. Wij 

willen een duidelijk en zuiver bestuur, 

een gemeente waar elke inwoner zich 

thuis voelt.

Uit onze gesprekken met de 
Knesselarenaren blijkt dat het 

zwaar doorgaand verkeer  hét 

knelpunt is om van Knesselare 

een gezellig en veilig dorp te 

maken.

Volgens Groen bestaat de beste 

oplossing erin om samen met de 

buurgemeenten, vooral Beernem, een 

camerasysteem op te stellen om het 

doorgaand zwaar verkeer te weren en 

te bekeuren door middel van 

nummerplaatherkenning.

Het kan ook veiliger voor fietsers en 

voetgangers in Knesselare. Er moet 

een  extra zebrapad komen in de 

Sportstraat en de Kwadamstraat aan 

het kruispunt met de Kloosterstraat. 

Voetpaden moeten breder zijn voor 

rolstoelgebruikers, kinderwagens en 

rollators zodat iedereen zich op een 

veilige manier kan verplaatsen. 

In het centrum kunnen we 

fietsstraten maken, straten die toch 

al opgenomen zijn in de veilige 

fietsroutes naar de scholen. Een 

voorbeeld is de Koffiestraat, een 

straat waar bewoners merken dat er 

te snel gereden wordt ondanks de 

zone 30. Groen wil het doen!


