Hier
in Lotenhulle en Poeke

Nood aan meer verkeersveiligheid
Poeke als toeristische troef
Kasteel van Poeke beter benutten

‘Ik vind het belangrijk
dat iedereen in zijn
eigen buurt kan sporten
en spelen, kan ontspannen en genieten’
Lijsttrekker Mieke Schauvliege en Jasmien Vandewalle (11e plaats)
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EXTRA AANDACHT VOOR
LOTENHULLE EN POEKE
Jasmien Vandewalle woont al
haar hele leven in Lotenhulle. Het
dorpsleven in haar buurt, maar
ook de natuur en de rust in Poeke,
liggen haar nauw aan het hart. "Na
de fusie zal de aandacht van het
gemeentebestuur verdeeld
moeten worden over acht
deelgemeenten. Als kandidaat
voor Groen wil ik er mee voor
zorgen dat er ook voldoende
rekening gehouden wordt met de

wensen en bekommernissen van
de Lotenhullenaren en
Poekenaren.
Jasmien was lang actief als leiding bij
het Jeugd Rode Kruis. Ze neemt nog
steeds deel aan activiteiten van
verschillende verenigingen en is nu
ook een jonge moeder. In haar vrije tijd
is ze vrijwilliger bij Natuurpunt en
gaat ze zo vaak mogelijk sporten.
"Ik vind het belangrijk dat iedereen in

zijn eigen buurt kan sporten en
spelen, kan ontspannen en genieten.
Er is heel wat mogelijk in Lotenhulle.
Het is ook belangrijk om bestaande
initiatieven te blijven onderhouden.
Hoe het tennisveld aan het Guldensporenplein er zo verwaarloosd kan
bij liggen, is eigenlijk onbegrijpelijk."
Als jonge moeder is Jasmien ook erg
bekommerd om de verkeersveiligheid
in haar buurt. "Snel of zwaar verkeer

hoort niet thuis in onze dorpsstraten.
Het huidige beleid doet te weinig om
dat te voorkomen. Groen wil wel
duidelijke keuzes maken: een veilige
oversteekplaats van de Nevelestraat
naar Lodorp, het afdwingen van
aangepaste snelheidslimieten en van
een tonnagebeperking in Poeke. Het
kan absoluut anders, ook in
Lotenhulle en Poeke.
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Jürgen De Smet
EEN LOTENHULLENAAR AAN HET WOORD

Jürgen vraagt om beter onderhouden wegen en meer verkeersveiligheid in Lotenhulle.

Jürgen De Smet is algemeen directeur van een organisatie voor
thuiszorg en -verpleging. Hij groeide op in Maria-Aalter, maar woont nu
in Lotenhulle. Zijn zoon en dochter gaan er allebei naar de lagere
school. In zijn vrije tijd vind je Jürgen vaak terug op zijn koersfiets.
"De natuur en de landelijke omgeving rond Lotenhulle vormen het ideale decor
om met de fiets te verkennen. De slechte toestand van onze Aalterse wegen
moet je er helaas wel bijnemen. Op onze landelijke wegen zie je soms weinig
van het landschap omdat je constant moet uitkijken voor putten, barsten en
bulten in het wegdek." Dat het anders kan, bewijzen volgens Jürgen sommige
van onze buurgemeenten: "Op sommige plaatsen merk je direct dat je de
gemeentegrens oversteekt: de wegen zijn er veiliger ingericht én beter

onderhouden. Groen vraagt al lang om een inhaalbeweging in Aalter, maar de
meerderheidspartijen hebben hier blijkbaar geen oren naar."
Ook in de dorpskern van Lotenhulle is er volgens Jürgen nog werk aan de
winkel: "Het verbaast me soms hoeveel verkeer er door onze dorpsstraten rijdt.
Net voor en na schooltijd kan het bijvoorbeeld erg druk zijn. Al het autoverkeer
zorgt ervoor dat ouders minder geneigd zijn om hun kinderen met de fiets naar
school te laten rijden, met natuurlijk nog meer autoverkeer als gevolg."
"Tijd om deze negatieve spiraal te doorbreken. Het verkeersvrij maken van het
stukje net voor de schoolpoort is een belangrijke verbetering, maar er mag
gerust nog meer gedaan worden voor de zachte weggebruikers in Lotenhulle."
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Zwaar verkeer zorgt al heel lang
voor overlast in het anders zo
rustige Poeke. In de Poekedorpstraat is er een verbod, maar in de
Ruiseleedsestraat en de Knokstraat
heeft het zwaar verkeer vrij spel.
Groen wil doorgaand zwaar verkeer
weren uit onze dorpsstraten. Op die
manier maken we 'stappen' en
'trappen' opnieuw wat
vanzelfsprekender.

2
Sarah Verniers deed als
gemeenteraadslid verschillende
voorstellen om Poeke nog beter
op de kaart te zetten: inzetten op
de combinatie van verkeersveiligheid
en bereikbaarheid; een goede
bereikbaarheid met het openbaar
vervoer; het uitbreiden van de
mogelijkheden om het kasteel te
gebruiken; het toeristisch promoten
van het kasteel, het dorpsplein, de
kerk én de omliggende natuur ...

3
Seppe Santens volgt al 12 jaar de
verkeerssituatie in Lotenhulle en
Poeke op. "De problemen die er tien
jaar geleden waren, zijn er nu nog.
Poeke kampt met te snel en te zwaar
verkeer. In Lotenhulle is de doortocht
langs de Steenweg op Deinze en de
Heirstraat nog steeds onveilig. Het
kan absoluut anders. Groen wil
samen met alle betrokkenen werken
aan meer verkeersveiligheid, zonder
compromissen."

4
Groen wil dat iedereen zich kan
ontspannen, kan sporten en
spelen in de eigen buurt. Het
tennisveld aan het Guldensporenplein was jarenlang een ontmoetingsplaats voor heel wat Lotenhullenaren, maar ligt er nu verwaarloosd
bij. De laatste jaren is er in het
algemeen veel bespaard op het
onderhoud van het openbaar domein,
daar wil Groen verandering in
brengen.
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VERKEERSVEILIGHEID HOOG
OP DE GROENE AGENDA
SEPPE SANTENS

2e plaats
seppe.santens@groenaalter.be

Seppe Santens is al 12 jaar gemeenteraadslid in Aalter en heeft de
verkeerssituatie in Lotenhulle en Poeke al die tijd van nabij opgevolgd. "Er is in
die periode heel wat veranderd in beide dorpskernen, maar de belangrijkste
problemen zijn blijven bestaan. De doortocht door Lotenhulle langs de
Steenweg op Deinze en de Heirstraat blijft erg onveilig voor
voetgangers en fietsers." Groen wil de situatie aanpakken samen met de
inwoners en handelaars uit de buurt. "We krijgen steeds opnieuw te horen dat
de experts achter de tekentafel toch wel het beste zullen weten wat er in onze
dorpskernen moet gebeuren, terwijl mensen uit de buurt vaak onmiddellijk zien
wat zal werken en wat niet." Groen stelde eerder voor om snel werk te maken
van een veilige oversteek voor voetgangers en fietsers tussen de Nevelestraat
en Lodorp. "Dit lijkt ons een logische plaats om verkeerslichten te plaatsen die
door voetgangers en fietsers met een drukknop bediend kunnen worden."

Ook in Poeke kampt men al jaren met
telkens dezelfde problemen. Voor
Seppe is het simpel: "Te zwaar en te
snel verkeer hoort niet thuis in
een dorpskern, ook niet in die van
Poeke. Sinds de werken aan het open afrittencomplex in Aalter zijn
gestart, rijden er nog meer zware
voertuigen door Poeke, zonder dat ze
daar echt moeten zijn. In plaats van
samen met de inwoners, de
omliggende gemeenten en de
landbouw- en transportsector te
zoeken naar alternatieven, neemt
onze meerderheid enkel halfslachtige
maatregelen en sluit ze
compromissen ten koste van de
veiligheid en de leefbaarheid in de
dorpsstraten. Hoog tijd voor een
beleid dat de inwoners op de eerste
plaats zet."

POEKE OP DE KAART!
Het pittoreske dorp, het statige
kasteel en de rust in de omgeving zijn
de belangrijkste troeven van Poeke.
"We moeten deze troeven durven
uitspelen, zonder de eigenheid van
het dorp te verliezen", zegt Sarah
Verniers, die in de gemeenteraad
verschillende voorstellen deed om
Poeke nog beter op de kaart te
zetten.
"De laatste jaren zijn nauwelijks
nog investeringen aan het kasteel
uitgevoerd. Het wordt gebruikt in de
staat waarin het zich nu bevindt.
Hierdoor zijn de mogelijkheden eerder
beperkt." Groen stelt voor het gebruik
uit te breiden naar lezingen,
teambuildings, seminaries … Dat kan

‘Poeke heeft heel wat troeven,
maar die worden nog te
weinig uitgespeeld.’
met beperkte investeringen, door de
lokalen van meubilair, digitale
ontsluiting en presentatiemogelijkheden te voorzien. "Een
intensiever gebruik van het kasteel
betekent ook meer inkomsten. Die
kunnen dan weer ingezet worden
voor de structurele renovatie van het
kasteel en de infrastructuur in het
park.
Zo kunnen we onze historische parel
in ere herstellen", besluit Sarah.

SARAH VERNIERS

8e plaats
sarahverniers@hotmail.com

IN ’T
KORT

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, MariaAalter, Poeke en Ursel.
Je kan Groen Aalter ook op de voet
volgen op FACEBOOK,
INSTAGRAM of TWITTER.

