
Als je daar nog eens een 
sausje van kindvriende-
lijkheid over giet dan heb 
de samenvatting van de 
meerjarenplanning. “Geen 
dienstverlening afbouwen 
is een grote inspanning 
en daarbovenop leggen 
we maximaal fi etspaden 
aan, planten we minstens 
1500 straatbomen, stel-
len we het kind voorop en 
kunnen onze verenigin-
gen op ons blijven reke-
nen”, zegt een fi ere burge-
meester Dieter Wouters. 

Wuustwezel gaat voor het 
label van kindvriendelijke 
gemeente en gaat dus de komende jaren van bril 
veranderen. “De theorie is dat als je de gemeente 
door de bril van het kind bekijkt je zal zien dat er 
nog heel wat gebeuren moet. Wel, wij maken van 

die theorie praktijk. Investeringen als méér groen 
en méér fi etspaden passen daar volgens CD&V 
perfect in.”

1500 straatbomen. Dat is een heel concrete be-
lofte. “Dus niet één groot bos maar bomen in elke 
straat. “Budgettair niet min, maar ook een aanpas-
sing voor vele mensen. De bomen zullen misschien 
eerst vijf jaar moeten groeien voor iedereen het nut 
ervan inziet, maar het doel is dat onze gemeente 
nog groener en mooier wordt. Ruimte om te leven 
in de praktijk.”

Wuustwezel investeert 28 miljoen euro op zes 
jaar tijd en kiest daarbij voluit voor fi etspaden, 
scholenbouw, wegen, voet- en fi etspaden maar 
ook voor de open ruimte. “Al jaren vechten we voor 
een beleidswijzing op Vlaams niveau en vandaag 
voelen we dat er kansen zijn. We krijgen heel wat 
fi nanciële middelen om te zorgen dat onze lande-
lijke gemeente kwalitatief blijft.” 

Op zondag 26 januari 2020 gaat ons jaarlijks ont-
bijt/ brunch door in zaal Schoolhuis te Gooreind. 

De deuren gooien we open om 8.30 uur en het 
ontbijt start om 9 uur. Voor de kindjes is er anima-
tie en een leuke speelhoek voorzien. 

Zin om mee te onbijten? 
 Schrijf je in voor 20 januari 
 op cathy.cdenv@gmail.com 

Prijs: 
kinderen tot vier jaar gratis
van 4 jaar tot 12 jaar 8  euro
alles boven de 12 jaar: 16  euro

samen voor
Wuustwezel

Kom ontbijten!!

CD&V gaat voor 
méér groen, 
méér fi ets én bouwt niets af


