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Verkeersveiligheid Oude Bevelsesteenweg      Lien Du Four 

De wegversmallingen op de Oude Bevelsesteenweg en de Grote Puttingbaan staan er nu al een tijdje. Het 
is voor iedereen duidelijk dat deze tijdelijke oplossing niet zorgt voor het gewenste effect. De 
verkeersveiligheid voor fietsers is niet verbeterd, in tegendeel. De versmallingen remmen het verkeer 
onvoldoende af en zorgen juist voor heel gevaarlijke situaties wanneer een auto en fiets op hetzelfde 
moment hier passeren. 

Groen vraagt om snel in te grijpen en andere maatregelen te treffen. Wij stellen voor om een zone 50 in te 
stellen over de gehele lengte van de Oude Bevelsesteenweg van in Bevel tot aan de N13 en om dit via 
trajectcontrole te controleren. 

 

Bloemen in onze gemeente        Lien Du Four 

Nu de lente hopelijk bijna in het land is, zullen binnenkort overal op onze pleinen en in onze straten de 
bloembakken terug verschijnen. Een fleurig, kleurrijk zicht. Zeker een meerwaarde maar het onderhoud 
van deze bloembakken vraagt wel veel aan water en werkuren.  

Bloemen in onze bermen, op de hoeken van straten, langs weides en (speel)pleintjes, rechtstreeks in de 
grond vragen veel minder onderhoud en zijn ook tijdens de andere maanden nog een meerwaarde voor de 
biodiversiteit in onze gemeente. Dit heeft Groen 5 jaar geleden reeds voorgesteld. In tussentijd is er zeker 
veel werk gestoken in het opnieuw aanplanten van alle bloemenperkjes. Maar er kunnen nog veel extra 
inspanningen gebeuren om nog meer bloemenpracht tot in onze dorpskernen te brengen. 

flexibele kinderopvang         Ferdi Heylen 

 

Sommige ouders werken in ploegen, anderen zijn wat langer onderweg voor ze op het werk aankomen. 
Meer werknemers hebben vandaag flexibele uren en dan is het niet makkelijk om werk en gezin te 
combineren. Verpleegsters, verzorgenden, ouders in de horeca, ze hebben dikwijls wisselende diensten, 
moeten vroeger beginnen of  langer werken. Ouders komen plots alleen te staan en dan blijkt het allemaal 
moeilijker te combineren.  

Niet iedereen kan beroep doen op grootouders of ouders want die moeten vandaag zo lang mogelijk blijven 
werken. Opvang op vroegere of latere uren, zelfs in het weekend zijn meer en meer noodzakelijk. 

In onze gemeentelijke kinderopvang kan men terecht vanaf 7 u ‘morgens en kan je kind terecht tot 18 uur. 
In onze veranderende maatschappij waar grootouders, langer moeten werken denk ik dat we deze 
dienstverlening moeten uitbreiden zodat meer ouders hiervan gebruik kunnen maken. 
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