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STERKER LOKEREN, STERKER VLAANDEREN
Wie een tijdje niet in Lokeren kwam,
staat versteld van de gedaanteverwisseling die onze stad doormaakte. Het voorbije decennium hebben we veel aandacht
besteed en middelen geïnvesteerd in
onze publieke ruimte en dienstverlening.
Hiervoor sloopten we heel wat oude
gebouwencomplexen
waardoor
ons
stadscentrum letterlijk extra ruimte en
lucht kreeg. Nieuwe pleinen en parkings,

aangepaste weg- en fietsinfrastructuur,
bijkomende kinderopvangplaatsen, zorg
voor ouderen, voorrang aan veiligheid…
al die doelstellingen inspireerden de
planning.
Het is mooi vertoeven in Lokeren.
Maar vooral mensen maken de stad. Laten we dat niet vergeten.
Wij zijn er ons niet altijd van bewust,
maar het beleid van de federale en

Vlaamse overheid heeft een grote invloed op ons dagelijks leven. Via onder
meer het financieel ondersteunen van
stedelijke en sociale projecten speelt het
federale en Vlaamse beleidsniveau een
rol in de al dan niet vooruitgang van de
lokale situatie. De Lokeraar verdient dan
ook blijvend de aandacht vanuit het verre
Brussel.

Markt
Geen enkele stad in de regio biedt meer
parkeerplaatsen in de directe nabijheid
van het centrum dan Lokeren. Niet alleen
zorgt dat voor een open gevoel, maar ook
voor een makkelijke bereikbaarheid van
onze winkels. En dat is natuurlijk handig
voor iedereen.

Veilige mobiliteit is een
absoluut basisrecht
Fiets- en wandelbrug
Voor voetgangers en fietsers kan het altijd
nog beter. Obstakelvrije trottoirs, goed
onderhouden fietspaden, veilige fietsroutes,
rustige zone 30 -gebieden en verkeersvrije
ruimte maken het voor de zwakke weggebruiker gemakkelijker.
Wie vanaf de Heirbrug over de brug Ter Beuken fietst, of wandelt, bereikt het station en
de stationsparking en via het Josephine
Charlottepark het stadscentrum. Vooral
fietsende scholieren maken gebruik van

deze kortere en veiligere toegang naar het
stadscentrum.
De brug en aanpalende dijkverharding tot
de Veerstraat is slechts een eerste fase van
een groter project. Fase twee betreft de verdere aanleg langs de Durme van een degelijk wandel- en fietspad tot Daknam. Brug
en dijkverharding konden en kunnen enkel
gerealiseerd worden dankzij Vlaamse middelen.

Met ingang van 1 mei 2014 werd het eerste half uur gratis parkeren ingevoerd. Een
CD&V-belofte.
De vernieuwde markt biedt meer dan ooit
ruimte om mensen samen te brengen op
de nieuwjaarsreceptie van de stad, ter gelegenheid van Lokeren zingt, tijdens de wekelijkse, druk beklante marktdag...
Kortom, de markt is meer dan ooit het
kloppend hart van Lokeren met – dankzij
Vlaamse subsidies – een prominente plaats
voor onze Durme.

Kinderopvang
Spoele
Werken en kinderen opvangen, voor vele ouders is dit een groot
probleem. Dankzij onze inspanningen voor de nodige infrastructuur en de daartoe vereiste personeelsinzet slaagt Lokeren er in om dagelijks vele honderden kinderen op te vangen.
Om die reden wordt ook verder geïnvesteerd in crèches en buitenschoolse opvang en werd onder meer voor de inbreidingsprojecten op Hoedhaar en Heirbrug voorzien in de realisatie
van bijkomende kinderopvangplaatsen.
Ouders kunnen niet op elk moment voor hun kinderen zorgen.
Goede, soepele en betaalbare kinderopvang moet, meer nog
dan vandaag, voorzien worden.
Op Spoele werd de kinderopvang mogelijk gemaakt met subsidies vanuit Vlaanderen.
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(Verkeers)veiligheid
Investeren in veiligheid in zijn ruimste betekenis krijgt altijd voorrang. Elk van ons
heeft hetzelfde doel voor ogen: een aangename en veilige stad voor iedereen.
De werken voor het herinrichten van de open afritten van de E17 en de ontsluiting van
de verschillende industrieparken aan de
Zelebaan zullen volgend jaar van start gaan.
Er werd na heel wat onderhandelen finaal
een akkoord bereikt over het uitvoeringsplan. Een herinrichting is absoluut nodig
om de veiligheid langs de Zelebaan zelf te
verhogen en om het sluipverkeer vanuit de
industriezones doorheen de aanpalende
woonbuurten uit te schakelen.
Wij hebben Vlaanderen gesensibiliseerd
hierrond, zij zullen het project financieren.
Waarvoor dank.

Argo
Het is een fantastische vooruitgang dat
mensen tegenwoordig langer leven. Een
dynamisch woonbeleid draagt ertoe bij dat
ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

In Eksaarde wordt nu een nieuwe woonsite
gebouwd met huur- en koopwoningen én 34
aanleunwoningen. Voor die laatste categorie
woningen zal er een aanbod van dienstverlening zijn vanuit het naastgelegen OCMWrust- en verzorgingshuis.

Oud worden zonder vereenzaming is oud
worden in een warm Lokeren. Met de steun
van Vlaanderen, door de gepaste financiering.

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen
Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten.
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen,
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst

Vooral fietsende scholieren gebruiken brug
en jaagpad voor een veiliger woon-schoolverkeer. Deze brug kon enkel gerealiseerd
worden door steun van de Vlaamse overheid.
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30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en
veilige infrastructuur.
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

De vernieuwde markt met meer dan ooit
ruimte om mensen samen te brengen, is
dankzij Vlaamse subsidies een prominente
plaats voor onze Durme.

Bewoners uit de aanleunwoningen kunnen rekenen op dienstverlening vanuit het
naastgelegen woon-zorg-centrum. Dankzij
de steun van Vlaanderen!

Sterker Vlaanderen, Sterker land
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