Hier
in Ursel

Thuis in Ursel
Vlot en veilig verkeer
Iedereen telt mee

‘Onze dorpskernen
moeten veiliger worden,
onze eigenheid willen we
behouden'
Kandidaten uit Knesselare en Ursel ruim vertegenwoordigd op Lijst
Groen Aalter.
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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 deelgemeenten. 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 ondernemerswereld 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!
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Martine Van Acker
EEN LANDELIJKE GEMEENTE LEEFT OOK, MAAK ER GEEN SLAAPDORP VAN

Martine Van Acker woont in de Rozestraat in Ursel. Voor haar mogen de centrumstraten zeker wat groener.

Martine Van Acker is geboren in Aalter, woont na enkele omzwervingen
al tientallen jaren terug in Ursel en wordt nu opnieuw Aalternaar!
Martine en haar man stonden mee aan de wieg van de groene beweging
in Knesselare en Ursel. Wat vindt zij van de fusie? Welke toekomst ziet
zij voor Ursel? We laten haar aan het woord.
‘Ik hoop dat het grote Aalter rekening zal houden met de wensen en de noden
van de mensen in Ursel en de andere dorpskernen. Ook hier willen wij werken,
winkelen, naar school gaan en onze feesten vieren onder bekenden.
In Ursel is het goed wonen, maar naar mijn mening moet er een halt worden
toegeroepen aan de bouw van appartementen. Geef centrumstraten wat meer
groen en zie erop toe dat wanneer een groenplan aanwezig is bij een nieuw-
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bouw, dat plan effectief wordt uitgevoerd. Daar rekenen wij op als het bestuur
een vergunning aflevert na een openbaar onderzoek.
Ursel mag ook geen ‘slaapdorp’ worden, daarvoor hebben wij te veel troeven.
Een dorp wordt een dorp wanneer inwoners elkaar kennen en mekaar kunnen
ontmoeten.
De fusie zal ook gevolgen hebben voor de dienstverlening en de tewerkstelling
van het gemeentepersoneel. Laat Ursel zijn bib behouden zodat schoolbezoeken een stimulans blijven om te lezen. Ik hoop alvast dat Aalter ‘onze’
mensen naar waarde weet te schatten en dat die mensen een job op maat
krijgen.
Ursel, een pareltje in het Meetjesland, is een dorp waar men op doorreis eens
wil stoppen omdat het er zo mooi en gezellig is. Daar moeten we voor gaan!’
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1
Speel- en skateruimte voor onze
jeugd.
Ursel heeft één mooie speelruimte op
Urseldorp, de andere zijn dringend aan
vernieuwing toe. Groen wil meer
investeren in ontmoetingsplaatsen
voor jong en oud dicht bij huis. Elk
kind moet op een veilige manier
buiten kunnen spelen, zonder
gevaarlijke wegen te moeten kruisen.
De tuin van de pastorij kan snel mooi
ingericht worden tot een groene
rustplaats voor iedereen.
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2
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. En de doorsteek over het
vliegplein om de hoeve te bereiken
moet er nu echt komen.

3
Wateroverlast aanpakken met
échte maatregelen.
Stortbuien zijn niet zeldzaam meer.
Groen laat water traag zijn weg naar
beneden vinden door meer bomen
langs de akkers en door eindelijk werk
te maken van een echte
waterbuffering in Onderdale. Geen
modderstromen meer in Ursel-dorp.
Vergunningen voor ophogingen in
waterrijke gebieden worden niet meer
verleend. Iedereen moet beschermd
worden tegen wateroverlast.

4
Veilig en vlot naar school
De doortocht van zwaar verkeer
tussen Eeklo en Aalter moet veel
meer afgeremd worden. Veilige
oversteekplaatsen, voet- en
fietspaden in de Briel, Onderdale en
de Hendelstraat zijn voor de
schoolgaande jeugd en bewoners van
het woon- en zorgcentrum meer dan
nodig. Er moeten meer bussen naar
Eeklo en Knesselare rijden. Daar wil
Groen eindelijk werk van maken.
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IN ’T
KORT

EEN BRUG DIE ECHT VERBINDT

PETER CORNELIS

kandidaat Groen Aalter 6de plaats

Zo’n tien jaar geleden werd het overzetten van wandelaars en fietsers
aan het kanaal Gent-Brugge door een kleine veerboot (‘den Overzet’ in
Aalter-Brug) stopgezet. Een spijtige zaak voor schoolgaande jeugd,
pendelaars, wielertoeristen en vele werknemers. De gemeente Aalter
beloofde dat er een nieuwe brug zou komen. Helaas! De brug die Aalter
nu bouwt, dient enkel om vrachtwagens van en naar het
industriegebied te brengen. Een gemiste kans!
Bijna elke werkdag neem ik de fiets om naar mijn werk te rijden, dat op zo’n
acht kilometer afstand ligt. Ik vertrek vanuit het centrum van Ursel, rijd een
stuk langs de Middelweg om zo langs Woestijne het fietspad te nemen langs
de Knokkeweg. Daarna fiets ik de brug over, neem de (gevaarlijke)
oversteekplaats bij de verkeerslichten en rijd verder langs de Brugstraat om zo
het centrum van Aalter te bereiken. Liefhebbers van fietsen weten dat dit
haalbaar is, maar niet meteen de leukste fietstocht. De fietspaden moeten

veiliger aangelegd worden en graag
wil ik ook de drukke
oversteekplaatsen vermijden. Er is
een alternatieve route via Bellem
maar daar mag je gerust een paar
kilometers bijtellen. Groen wil
eindelijk werk maken van een
fietsbrug over het kanaal GentBrugge. Zo zou er een veel vlottere
verbinding zijn via de Vrekkemstraat,
Oostmolen–Noord, de brug over en
dan zo via de Oostmolenstraat naar
het centrum van Aalter. Verder
streeft Groen naar het heropenen van
het jaagdpad langs beide zijden van
het kanaal. Het is pijnlijk om de
prachtige fietsroute tussen Gent en
Brugge door te knippen en fietsers
om te leiden door een industriegebied.
Blijven we dromen van een
fietsvriendelijke gemeente of kiezen
we voor actie?

EEN TOEKOMST VOOR URSEL
Groen heeft het fusietraject met
argusogen gevolgd.
Onduidelijkheid tierde welig. Elke
gemeenteraad stelden we vragen
over het nieuwe Aalter en wat
met Knesselare. De vaagheid blijft
tot op vandaag zeer groot.
Groen neemt in ieder geval wél al een
standpunt in; de huidige meerderheid
schuift alles door naar 2019. Wat wil
Groen realiseren voor Ursel?
Met een dorpsraad willen we dat de
mensen betrokken worden bij de
beslissingen. Een participatieambtenaar moet dit in goede banen
leiden. Wij willen ook meer groen in
het straatbeeld. Zeker langs de
Middelweg en de Eekloseweg kan het

'Een stem voor Groen is een
stem voor de leefbaarheid
van het mooie Ursel'
veel veiliger en gezelliger worden. De
groencontainer aan het voetbalveld
moet behouden blijven.
Kinderopvang en sportactiviteiten
moeten blijven en zelfs uitgebreid
worden. Groen wil een stil
Drongengoedbos.
Mieke Schauvliege, onze
lijsttrekker, garandeert deze
toekomst voor Ursel. We steunen
100%!

MIEKE SCHAUVLIEGE

LIJSTTREKKER GROEN AALTER

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.

