Hier
in Sint-Maria-Aalter

Thuis in Sint-Maria-Aalter
Vlot en veilig verkeer
Iedereen telt mee

‘Met Bart, Silke,
Annelies en Stefaan
hebben we een ijzersterk
team in Sint-MariaAalter.’

ONZE KANDIDATEN VOOR
SINT-MARIA-AALTER
In Sint-Maria-Aalter is het
gezellig. Iedereen kent iedereen.
De inwoners houden van de stilte,
de rust en de natuur. Er is een
bloeiend verenigingsleven. Maar
het kan wel veiliger. En er kan
meer werk gemaakt worden van
betaalbaar wonen.
Onze kandidaten stellen zich voor
en vertellen hoe ze hier werk van
willen maken.

Bart Dobbelaere (55) is opgegroeid
in Sint-Maria-Aalter. Hij is technieker
in een woonzorgcentrum, vader van
Jeroen en Wouter en pépé van Bas.
‘Ik beoog een toekomst voor onze
kinderen in een groene en leefbare
omgeving. Ik werk graag mee aan een
aangename buurt waar iedereen zich
welkom en goed voelt,’ zegt Bart.
Annelies Vranken (36), leerkracht
en mama van Joren en Hasse beaamt
dat. Zij vult aan: ‘Voor mij is veilig

verkeer een prioriteit, zeker aan de
schoolpoorten. Ik vind ook dat MariaAalter aantrekkelijk moet blijven voor
jonge gezinnen. Betaalbare woningen
en groene speelruimtes zijn hiervoor
belangrijk.'
Silke Catteeuw-De Smul is met
haar 19 jaar de jongste kandidate. Ze
is studente Vrije Kunsten en
muzikante. ‘Kunst en cultuur zijn voor
mij een onmisbare en voedende
factor. Kunst heeft de gave mensen

te verbinden. Daar wil ik nog meer
werk van maken, ook in Maria-Aalter’.
'Solidariteit en engagement zijn
sleutelwoorden voor mij’, zegt
Stefaan De Clercq (39). Hij gaat
verder: ‘De fusie tussen Aalter en
Knesselare maakt onze gemeente
groter. Inspraak in het beleid via
dorps- en adviesraden is meer dan
ooit nodig.’

HIER

Eddy Bral, huisarts
EEN MARIA-AALTERNAAR AAN HET WOORD

Eddy's passie is tuinieren.

Sint-Maria-Aalter is een groene long en wellicht een van de gezondste plekjes
van Vlaanderen om in te leven. Er is niets fijner dan arts te zijn van een
dorpsgemeenschap die omringd is door een gezonde omgeving. Eigenlijk zou
het logisch zijn - in het kader van preventieve geneeskunde - dat elke arts ijvert
voor een gezonde omgeving. Het is dus duidelijk dat het toekomstige bestuur
deze groene long moet koesteren en verder uitbouwen. Dat is alvast waar
Groen voor gaat.
Naast aandacht voor een gezonde omgeving is ook diversiteit voor mij
belangrijk. De humane waarde van een samenleving wordt bepaald door de
manier waarop ze omgaat met haar minderheden. En daar zie ik in Sint-MariaAalter toch wel weinig van. Op dit moment zijn er wereldwijd 65 miljoen
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mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. 86% wordt opgevangen in
ontwikkelingslanden. In tegenstelling tot wat er wordt beweerd, wordt ons
land niet ‘overspoeld’… en kost de opvang van vluchtelingen ons amper 0.09%
van het bruto binnenlands product! België haalt niet eens het Europese
minimum … De eerste migrant moet ons dorpje nog betreden.
En nog dichter bij huis, in mijn praktijk, merk ik dat er nog heel wat werk is aan
de aanvaarding van holebi’s. Ook hier kan het bestuur mee aan de kar
trekken om te sensibiliseren met positieve campagnes. Want geloof me, als
arts krijg ik nog steeds vragen van ongeruste ouders naar een goede
'behandeling' ... Een boodschap aan Groen om ook hier blijvend aandacht aan te
besteden.
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1
Jonge mensen die op eigen benen
willen staan, vinden nauwelijks een
woning die binnen hun wensen of
budget past. Ook ouderen wiens
woning te groot wordt of voor wie het
onderhoud van de tuin te veel vergt,
hebben weinig opties. Zowel alleenstaande jongeren als ouderen, wijken
uit naar de buurgemeentes. Groen wil
ook in Sint-Maria-Aalter kleinere,
betaalbare woningen, zeker in de
nieuwe verkavelingen.

2
Maria-Aalter beschikt over een
avontuurlijk, maar afgelegen
speelterrein. We willen een lint van
kleine, aantrekkelijke speelplekken
aanleggen, geschikt voor kleine en
grotere kinderen en verspreid over
het centrum. Het terreintje op de hoek
van de WIngenestraat en Schuurlo
leent zich daar alvast toe. Het
speellint kan ook over de terreinen
van de Broeders van Liefde en de
Taborschool lopen.

3
Het aantal treinen in de ochtend- en
avondspits is stelselmatig
afgebouwd. Er rijdt slechts één trein
per uur. Een groeiende groep MariaAalternaren rijdt tot in Aalter om de
trein te nemen. Nochtans is het
station van Maria-Aalter een goede
vertrekplaats voor mensen uit SintMaria-Aalter, Knesselare, Sint-Joris
en Doomkerke. Ook het busaanbod is
beperkt. We duwen mee aan de kar
voor een beter aanbod aan openbaar
vervoer.

4
De rust, de stilte en natuur en bos zijn
een troef voor Maria-Aalter waarop
we verder inzetten. Groen wil dat de
aanwezigheid van bos en natuur nog
verder uitgebouwd wordt. En de rust
en de stilte mogen niet verstoord
worden. We willen meer banken en
picknickplekken, wandelpaden,
moutainbike- en looproutes om actief
te kunnen genieten van de natuur.
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SAMEN BOUWEN EN
GEBRUIKEN
BART DOBBELAERE

9e plaats
ijvert voor goede voorzieningen voor de verenigingen

Sint-Maria-Aalter kent een bruisend verenigingsleven. Dat vraagt om
een gepaste accommodatie. Daar knelt het schoentje. Het huidige
aanbod voldoet niet. Er zijn een aantal noden op het vlak van
accommodaties, maar is er ook een grote opportuniteit, de verbouwing
van de Taborschool. Daar moeten we nu mee aan de slag.
De jeugdbeweging vraagt al jaren meer lokalen en buitenspeelruimte. De
verenigingen willen kleine vergaderzalen. De voetbalkantine is vernieuwd, met
beperkte inspraak en eenzijdig voor het voetbal. En er is een speelterrein, maar
dat ligt te afgelegen.
De Taborschool zal het gebouw in de Aalterstraat, dat momenteel nog
gedeeltelijk eigendom is van de gemeente, binnenkort verlaten. Het oude
bibliotheekgebouw staat leeg. De Broeders van Liefde beschikken over mooie
gebouwen en veel groen. Het is nu hét moment om het gebruik en de noden in

Sint-Maria-Aalter in kaart te brengen
en creatief te zoeken naar
oplossingen. Investeren in aparte
ruimtes voor elke organisatie is niet
mogelijk. Maar door alle krachten te
bundelen en creatief na te denken
over gemeenschappelijk
ruimtegebruik kan op minder oppervlakte en met minder investeringen
beter ingespeeld worden op de
noden.Groen stelt voor om samen
met de school en de Broeders van
Liefde een masterplan 'medegebruik
infrastructuur' op te stellen. Zo
kunnen we de komende jaren zorgen
voor lokalen voor de jeugdbeweging, voldoende verscheiden
(vergader)ruimtes voor de
verenigingen, sportaccommodatie
voor recreatieve sportclubs en
voor meer groene speelruimte in
het centrum.

VEILIGER VERKEER
In de Blekkervijverstraat en de
Wingenestraat wordt te snel gereden
en is er te veel doorgaand zwaar
verkeer. De inrichting moet veiliger
voor fietsers en voetgangers. We
willen dat er in de Wingenestraat een
echte asverschuiving wordt
aangelegd. En we willen een verbod
op doorgaand zwaar verkeer voor het
hele centrum om sluiproutes te
voorkomen.
De toestand van het wegdek in de
kleinere straatjes is ronduit slecht.
We willen, samen met de bewoners,
zoeken naar de meest verkeersveilige
oplossing in de Sparhoekdreef,
Nieuwe Dreef en Egypteveldstraat
door een aanpassing van de circulatie
in de kleine straatjes rond het

'Veiliger fietsen en geen
zwaar doorgaand verkeer is
de meest gehoorde vraag !'
centrum, gecombineerd met
fietsstraten of zone 30.
We willen alle fietsknelpunten in en
op weg naar Sint-Maria-Aalter
wegwerken. En we breken een lans
voor goed onderhoud en het blad- en
sneeuwvrij houden van de bestaande
fietspaden. We gaan voor voldoende
en diefstalveilige fietsenstallingen.
Zeker op de parking voor de kerk,
waar we een overdekte fietsenstalling voorzien.

ANNELIES VRANKEN

21e plaats
wil een veiligere schoolomgeving

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.

