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WAAR ONZE BURGEMEESTER TROTS OP IS...
De ganse wijk De Dreven is gerenoveerd. De ondergrond én
de bovengrond. Alles dus ! De feestelijke opening was verdiend
voor bewoners en bestuur.

Dan zou je nog bijna vergeten dat de Bosduinstraat vernieuwd
is mét prachtig fietspad en er een fietspad is bijgekomen op
Oud-Gooreind

Aansluitend aan De Dreven ligt de Bredabaan waar we nu volop
bezig zijn aan een vrijliggend fietspad. Een droom die uitkomt.

In de Vennekens kwamen bijkomende sociale woningen in een
mooie architectuur.

Vlakbij dit alles rees de afgelopen jaren een prachtige sporthal
uit de grond met daarachter een nieuwe atletiekpiste en
kunstgrasvoetbalterrein.

Het Domein Franciscanessen werd opengesteld en een sociaal
huis gebouwd.

Bosduinstraat 6 jaar geleden: toen
nog een ‘slecht wegdek’, nu volledig
vernieuwd mét vrijliggend fietspad.

Extra speelpleintjes voorzien, enzovoort !!

Van plannen tot realisatie: de
prachtige sporthal mét atletiekpiste.

Dreven: de drumband Concordia
leidde de stoet waarna alle bewoners
aansloten om hun volledig vernieuwde
wijk te vieren.

LEES MEER OVER ONZE TOEKOMSTPLANNEN >>

SITE ST JOZEF

Zodra bij Amandina een nieuwe vleugel is gebouwd, verhuizen
de bewoners en personeelsleden van WZC Sint-Jozef naar
daar. De ganse site komt dus op termijn vrij en vraagt om een
nieuwe invulling. We leggen het aan jou voor wat hier moet
komen, zonder grote voorafnames. Een stukje centrumGooreind dat nieuwe kansen krijgt. Laat je horen!

SOCIAAL HUIS: WARM BELEID

Vanuit het Sociaal Huis werkt CD&V aan een warm beleid
waarbij we niemand willen achterlaten. Kinderarmoede,
eenzaamheid, te hoge energiekosten,…allemaal thema’s die
dagdagelijks aan bod komen en waartegen CD&V al jaren
strijdt. Opnieuw hebben we de ambitie om Wuustwezel voor
iedereen leefbaar te maken.

SCHOOLSTRAAT KLIMOP

Wanneer kinderen naar school fietsen is vaak de schoolstraat
één van de drukste plaatsen op hun route. CD&V is voor
schoolstraten waarbij we de auto’s weren vlak voor de
schoolpoort. Het snel parkeren, openklappende deuren…we
weren het naar de kerkplaats van waaruit er te voet naar school
kan gegaan worden. Anke, Cathy, Mai en ‘meester’ Leo leiden
de weg.

BUURTEN

DOMEIN FRANCISCANESSEN PIEPELOERE

Het openstellen van dit domein blijft een geweldige kans
en beslissing. Joggers en wandelaars hebben het domein
al ontdekt maar nu willen we er extraatjes aan toevoegen.
Zaken als de Boompitten zijn hartelijk welkom maar we willen
ook voor de kleintjes iets toevoegen. Een Piepeloerepad bv
waardoor ze de natuur leren beleven. Troeven zat in dit domein!

Onze gemeente kent deelgemeenten maar ook vele buurten.
Via het project Buurtplekjes hebben we al heel wat buurten bij
elkaar gekregen maar we willen nog verder gaan. We richten
een speciaal fonds op waarmee deelgemeenten & wijken hun
creativiteit kunnen uitspelen. Dit alles met maar één doel:
aangenaam leven in je eigen straat, wijk, deelgemeente en
finaal de hele gemeente.

SPORT ATLETIEK + PAADJES + BOSSEN

Wat een investering is er gedaan in sportief-Gooreind !
Wat begon met kunstgras voor Gooreind VV, leidde tot een
prachtige sporthal en eindigt nu in een atletiekpiste met zes
banen. Maar nog hebben we plannen: het ganse sportpark
wordt doorkruist door looppaadjes waarbij je heuvels, trappen
en bossen tegenkomt. Individueel of in clubverband: sporten
krijgt opnieuw een boost in Gooreind!

FIETSPAD

Na het fietspad op de Bosduinstraat en in Oud-Gooreind zijn
we meteen begonnen aan het fietspad tussen Gooreind en
Brasschaat. Een lange werf en een moeilijke werf maar.. moeilijk
gaat ook. Eke dag komen we een stapje dichterbij een vrij
liggend fietspad en dus veiliger fietsen tussen de twee dorpen.
We dromen al meteen verder: een toeristisch pad tussen
Gooreind en Wuustwezel en het dossier opstarten voor een
fietspad langs de Bredabaan naar Wuustwezel. Het zal een erg
lang proces worden maar wie niet start zal nooit finishen. At
Work !

ILKE + SENIOREN

Gooreind is een fijn dorp waar we openstaan voor iedereen.
Ilke voor de jeugd, Leo en Luce voor de ouderen: dat is ons
dreamteam voor jong & oud. Een dorp met levenskwaliteit is
goed voor iedereen.

IEDEREEN GROEN

Qua groen en klimaat zijn we brandend ambitieus. We
versterken onze natuurgebieden, bieden mensen die geen
zonnepanelen kunnen leggen op eigen dak een alternatief aan,
verminderen onze CO2-uitstoot en werken aan schaduw zodat
je weet waar kruipen bij de warme zomers. Gooreind als deel
van planeet aarde.

VOORSTELLING TEAM

1STE PLAATS
DIETER WOUTERS
38 jaar

6DE PLAATS
LEO GEYSEN
66 jaar
Gooreind

10DE PLAATS
ILKE POMPEN
23 jaar
Gooreind

19DE PLAATS
KRISJE DE HERT
41 jaar
Gooreind

17DE PLAATS
CATHY LENAERS
48 jaar
Gooreind

22STE PLAATS
ANKE LOSTRIE
46 jaar
Gooreind

23STE PLAATS
WILFRIED VAN AERT
57 jaar
Gooreind

25STE PLAATS
LUCE CEUPPENS
74 jaar
Gooreind

27STE PLAATS
MAI VAN THILLO
59 jaar
Gooreind
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