
Kiezen voor de fiets is onder meer kiezen 
voor beweging en  duurzame mobiliteit. 
Daarom wil CD&V ook in Lokeren de fiets 
tot Koning van de weg promoveren. 
 
Schoolgaande jeugd, actieve senioren, 
wielerrecreanten, iedereen is gebaat bij 
goede fietsinfrastructuur. Naast het Lokerse 
fietsnetwerk, dat we onder meer uitbreiden 
met een fietspad langs de Durmedijken en de 
aanpak van fietsknelpunten, moet ook 
andere ondersteunende infrastructuur voor 
onze fietsers worden voorzien. Dit gaat van 
nieuwe fietsrekken in de omgeving van Markt 
en Station tot blijvende aandacht voor 

veiligheid, met onder meer fietslessen van de 
politie voor de schoolgaande jeugd. Ook de 
campagne ‘Zo dichtblij’, het vroegere ‘Met 
belgerinkel naar de winkel’ zet de Lokeraar 
aan om ‘hun stalen ros’ meer te gebruiken. 
 
Om Koning Fiets te eren organiseert CD&V 
Lokeren op zondag 24 september vanaf 
13u30 een kinder-sneukel-fietstocht. Hou 
alvast die datum vrij in je agenda!
 
Heeft u zelf voorstellen voor een beter 
fietsklimaat in onze stad of in uw buurt? 
Laat ze ons dan weten via 
isabelle.vandevelde@skynet.be 

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Isabelle Vandevelde
(isabelle.vandevelde@skynet.be)
www.lokeren.cdenv.be

in LOKEREN
Lokeren.cdenv.be
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Lokeren wordt helemaal WIJ!.

Onze stad maakt zich klaar voor 
alweer een bruisende zomer! 

De zomer is immers dé periode van 
het jaar om tijd te maken voor elkaar, 
elkaar beter te leren kennen.

Tijdens een gezellige BBQ, op een 
familiefeest, maar ook tijdens één 
van de vele buurtfeesten en 
kermissen in onze stad.

Want elkaar beter leren kennen en 
samen de banden aanhalen, dat 
maakt van Lokeren de gezellige 
warme stad die ze is. Zo worden we 
helemaal WIJ!

Geniet van jullie WIJ-zomer!

CD&V Lokeren

Lokeren, waar het gezellig wonen is

Ruimte voor ouderen

Speeltuin Bospark ingehuldigd

Fiets is koning in Lokeren

Met de fiets in 
Lokeren, daar 
gaan wij voor!

FIETS IS KONING IN LOKEREN



Vragen of opmerkingen? 
Contacteer uw schepenen 
Filip Liebaut  
adv.liebaut@skynet.be 
Nina Van der Sijpt
ninavds@hotmail.com
of een van onze  mandatarissen.

Lokeren, waar het gezellig 
wonen is!
Investeren in de (her)aanleg van straten en 

pleinen om de toekomst voor te bereiden.

Feestelijke zomer in 
Lokeren
Een zomer in Lokeren telt meer feesten 
dan zomerdagen. Er valt altijd wel ergens 
iets te beleven in de verschillende buurten 
van onze stad en er zijn talloze plekken om 
te genieten van het zomerse weer. 

Ieder jaar zorgen de vele organisaties, 
vrijwilligers én bewoners voor de nodige 
ambiance. 

Ontdek wat er deze zomer in jouw buurt 
op het programma staat op 
www.lokeren.be/uitdatabank 

Dat intussen de kaap van 41.000 inwoners 
werd genomen zegt iets over de groeiende 
aantrekkelijkheid van onze 
gezinsvriendelijke stad. 

Een kwart van de oppervlakte van Lokeren 
is openbare ruimte: straten, parken, 
plantsoenen, sportvelden, pleinen, 
woonerven, buurtgroen,... Openbare 
ruimte geeft deelgemeenten, wijken en 
buurten identiteit, maakt functies 
bereikbaar en het is de plek bij uitstek waar 
de Lokeraars elkaar ontmoeten en de 
plaats die zij samen gebruiken voor 
uiteenlopende doeleinden. 
CD&V Lokeren maakt van veiligheid en 
leefbaar wonen een prioriteit. Het 
herinrichten van straten en pleinen, het 
verbeteren van de toegankelijkheid rond 
een bushalte of het verkeersveiliger 
maken van een schoolomgeving,… dag in 
dag uit werken we aan een aangenamer 
en beter Lokeren. 

Ook uit de recente bevolkingenquête 
bleek dat de Lokeraar onze klemtoon op 
gezellig wonen ten volle deelt. Een ruime 
meerderheid gaf aan dit als één van de 
prioriteiten te beschouwen. 

Er werd op dat terrein deze legislatuur al 
heel wat gerealiseerd en we zijn volop 
bezig met de voorbereidingen van enkele 
nieuwe werkzaamheden: 

De tweede fase van de vernieuwing van de 
Markt en de realisatie van de heraanleg van 
het Prinses Josephine Charlottepark, de 
heraanleg van de dorpspleinen in 
Doorslaar (Tramroute), Eksaarde 
(Statieplein) en Daknam (Kerkplein) ; de 
heraanleg van de Veldstraat en het 
Molenbergplein. 

Daarnaast  werken we ook aan  de 
veiligheid en het comfort van onze fietsers 
met de verdere ontsluiting van de 
Durmedijken (Heirbrug-Daknam) en de 
aanleg van het fietspad in Doorslaardam. 

De bevolkingsprognoses tonen (ook) voor 
Lokeren een toenemende vergrijzing aan. 
Als stadsbestuur spelen we een belangrijke 
rol om voldoende aanbod in zorg op maat te 
voorzien. 

CD&V Lokeren wil onze ouderen 
ondersteunen in hun keuze om zo lang 
mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol thuis te 
blijven wonen. Wie wil moet zo lang mogelijk 
zorg op maat kunnen krijgen in een 
vertrouwde omgeving. 

Op het moment dat veilig thuis wonen in het 
gedrang komt, willen we dat onze senioren 
een gevarieerd aanbod aan alternatieve 
woningtypes en woonvormen ter 
beschikking hebben, bij voorkeur in de eigen 
buurt. 

Het wonen in de vertrouwde omgeving, vaak 
in nabijheid van vrienden en familie, is 
enorm belangrijk voor de levenskwaliteit.

Een mooi voorbeeld van zo’n betaalbare 
oplossing voor het zelfstanding wonen (met 
een hulplijn) zijn alvast de 34 sociale 
assistentiewoningen in Eksaarde 
(Kasteeldreef), waar het naastgelegen 
woonzorgcentrum voor voldoende 

ondersteuning kan zorgen voor de 
bewoners.

Daarnaast blijven aandacht voor kwaliteit 
en financiële haalbaarheid van de zorg een 
absoluut speerpunt voor CD&V. 

Tot slot verdienen ook de vele zorgverleners 
van Lokeren voldoende waardering voor het 
vele werk dat zij dagelijks met vol 
engagement en passie uitoefenen.

Om die reden zette CD&V Lokeren hen 
tijdens de ‘Dag van de Zorg’ in de kijker met 
een symbolische actie. 

Dank voor jullie  inzet! 

Het speeltuin Bospark werd volledig 

gerenoveerd en gemoderniseerd.

Nieuwe speeltuin 
Bospark
Het bospark is ideaal vertoeven voor jong 
en oud. Van gezellige wandelingen, tot een 
schitterend nieuwe speeltuin voor de 
allerkleinsten, recreatie voor iedereen.

De nieuwe speeltoestellen vormen een 
groen geheel met de natuurlijke omgeving 
en  en zijn zowel veilig als avontuurlijk. 

Een ideale plek voor een uitstap met het 
hele gezin!

ZORGEN VOOR OUDEREN
Want iedereen verdient een thuis op maat!

“Wie wil moet zo lang 
mogelijk zorg op maat 
kunnen krijgen in een 

vertrouwde omgeving. ”
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