Aangenamer fietsen

WBK: speelterrein
en wegenwerken

Braken:
dorp met toekomst

VOLUIT VOOR WUUSTWEZEL,
STERBOS EN BRAKEN

VOLUIT VOOR
WUUSTWEZEL

WAAR ONZE BURGEMEESTER TROTS OP IS...
We begonnen met het heraanleggen van
de Kloosterstraat. De oude kasseien eruit
en nieuwe asfalt plus fietssuggestiestrook
erin.
Het meest in het oog springende voor
de fietser was de aanleg van het fietspad
tussen Sterbos en Berkenbeek.
Het binnengebied Achterdhoven werd
verkaveld, nieuwe straten getrokken en de
schoolkinderen openden de Boomgaard.
De pastorij werd prachtig gerenoveerd
en de nieuwe thuis van de Acadamie voor
muziek, woord en dans.

Mooiste nieuwjaarsreceptie ooit

In sportpark Kattegat kregen de ruiters,
honden én de BMX een nieuwe thuis met
een grote toekomst.

De Klot werd dé parel aan de kroon
van toerisme met jaarlijks duizenden
bezoekers.

Het paadje Ginhoven, het fietspad op
de Kampweg en enkele stukken op het
fietspad Nieuwmoersesteenweg kregen
extra belijning. Kleine zaken maar een
groot verschil.

Om de bouw van appartementen in
betere banen te leiden kondigden we
de Bouwpauze af. Gedurende twee jaar
werd geen vergunning verleend aan
appartementen in het centrum van de
gemeente.

De Baan en de Duinenstraat werden
heraangelegd en de fietser kreeg er een
plaats.
Verschillende extra speelpleintjes en een
gloednieuw skateterrein zagen het licht.

De Klot is de parel aan
de toeristische kroon

Een evenementenweide werd ingericht
voor de fuiven, een hondenweide voor de
honden, enzovoort!!

Prachtig gerenoveerde pastorij

LEES MEER OVER ONZE TOEKOMSTPLANNEN >>

KALMTHOUTSESTEENWEG

DUINENSTRAAT & WBK

Het fietspad op de Kalmthoutsesteenweg zou in een pretpark
niet misstaan. De vele bulten omwille van de opritten maken
fietsen daar misschien wel leuk maar we willen dat dit beter
wordt. Ook het stuk vanaf de Witgoorsebaan naar Kalmthout
bespreken we en we bekijken of er lokale alternatieven zijn die
beter kunnen. Het is een Gewestweg dus hebben we hier niet de
leiding. Aan ons om hen te overtuigen dat het hier beter kan!

De Duinenstraat werd heraangelegd met als doel sluipverkeer
te weren en de fietsers een plek op de weg te geven. Missie
geslaagd ! Nu gaan we de kruispunten met de zijwegen
verbeteren. In de Witgoorsebaan hebben we het asfalt
vernieuwd en houden we toezicht op overmatige snelheid.
Verder maken we een overgang van enkele meters met
grasdals voor alle zijstraten waar groefgrind overgaat in asfalt.

GEMACHTIGDE OPZICHTERS
Gemachtigde opzichters maken het verschil. De ouders van Sterbos bewijzen samen met de opzichters aan het Gemeentepark dat
nieuwe vrijwilligers wel te vinden zijn. Ode aan de anciens en de nieuwelingen. De komende jaren werken we hier volop verder aan
om zo de poule van opzichters te vergroten en meer plaatsen te bemannen/bevrouwen.

BRAKEN LEEFT

WONEN EN SPELEN IN BOSRIJK KARAKTER

Voor Braken hebben we met Katrin een super ambassadeur.
We zetten ons 100% in voor het project ‘dorpsknooppunt’
waarbij we met gans Braken een nieuwe toekomst zoeken voor
de kapel. De school en de kapel zijn de kern van Braken en van
daaruit willen we werken voor gans Braken.

Wij gaan voor SBK: spelen in bosrijk karakter. Niet enkel in de
zone WBK maar in de ganse gemeente gaan we kijken hoe we
bestaande speelpleintjes kunnen beplanten, voorzien van bomen en dus van schaduw bij hete zomers. In de zone WBK gaan
we op zoek naar een plaats om een speelplein te creëren.

BETERE FIETSDOORSTEKEN

VÓÓR LANDBOUW, TEGEN ZWERFVUIL

We werken alternatieven uit voor die plaatsen waar fietsen
onveilig aanvoelt. Zoals hier in de bocht aan de kerk. We
gaan voor een doorsteek vanuit de Gasthuisdreef tot aan de
Kampweg en halen zo de fietsers uit de bocht. Het Vlaams
Gewest legt de komende jaren de ganse Kampweg en
Dorpstraat opnieuw aan en wij zitten daar aan tafel met de
fietsers in gedachten.

De nieuwe wapens in de strijd tegen zwerfvuil worden
bovengehaald. Na sensibilisering en opruimacties zetten we nu
ook camera’s in om de hardnekkigste sluikstorters te vatten.
Ondertussen werken we met alle partijen samen om de
bermen en de weilanden proper te houden. We informeren
onze inwoners over het schadelijk effect van zwerfvuil op de
landbouw.

VERDICHTING WUUSTWEZEL-CENTRUM
De Bouwpauze heeft twee jaar geduurd en nu is de Kernvisie van kracht. De komende jaren werken we samen met een externe
Kwaliteitskamer waaraan elk project wordt getoetst. Naast deze kritische benadering van de verschillende projecten gaan we voor
meer groen in het centrum en kijken we of de oude dreefstructuur op de Bredabaan in het centrum hersteld kan worden. Leefbaarheid, ook in de centra !

VOORSTELLING TEAM

1STE PLAATS
DIETER WOUTERS
38 jaar

2DE PLAATS
RIT LUYCKX
52 jaar
Wuustwezel

4DE PLAATS
KATRIN KEMPENAERS
47 jaar
Wuustwezel, Braken

7DE PLAATS
KRIS VAN LOOVEREN
35 jaar
Wuustwezel

9DE PLAATS
THIJS RUTS
19 jaar
Wuustwezel

11DE PLAATS
JAN VAN LOOVEREN
26 jaar
Wuustwezel

14DE PLAATS
GLENN VERELST
41 jaar
Wuustwezel

16DE PLAATS
MYRIAM GOETSTOUWERS

53 jaar
Wuustwezel

21STE PLAATS
PETRA BEYERS
52 jaar
Wuustwezel (WBK)

24STE PLAATS
KELLY SWANN
32 jaar
Wuustwezel

20ste PLAATS
JAN COOLS
42 jaar
Wuustwezel
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5DE PLAATS
ROGER AERNOUTS
53 jaar
Wuustwezel

12DE PLAATS
THEO NEYS
63 jaar
Wuustwezel

