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LOKEREN

Verbeter je buurt, 
versterk je stad!

Daknam & Kop
Bergendries &
Rozen



VOORWOORD.
Verbeter je buurt, versterk je stad!

Lokeren is zo’n mooie en sterke stad omdat het een stad is waarin wij Lokeraars 
ons verbonden voelen met elkaar en onze wijk en buurt.

Wie Lokeren ziet, weet dat onze stad meer is dan een optelsom van individuen en 
stenen. Het is ook een forse ‘economische motor’ en bovenal een gemeenschap van 
mensen. Allemaal Lokeraars die samen van onze stad een sterke stad maken. 
Een stad waarin ze zich thuis voelen, waarin ze met elkaar willen leven, omdat ze 
om elkaar en om hun prachtige stad geven. 

Met haar programma wil CD&V ook invulling geven aan de doe-democratie, waarbij het stadsbestuur als 
gelijkwaardige partner, ruimte en vertrouwen geeft aan haar bewoners om initiatieven te nemen voor dorps-, 
buurt- en wijkgebonden oplossingen.

Om de inwoners van de verschillende stadsdelen meer inspraak te bieden in de inrichting van hun buurt, willen we 
werken met wijkportefeuilles. De wijkportefeuille is een deel van het investeringsbudget dat wordt toegekend 
aan het betreffende stadsdeel, en waarvan de besteding wordt gestuurd door de inwoners ervan. Het instellen 
van een wijk- en dorpsbudget via wijkportefeuilles is een goede zaak want mensen in de buurt of in de wijk weten 
het beste wat er speelt en wat er nodig is om hun wijk of buurt leefbaarder (sociaal, fysiek en veilig) te maken.

De kern van deze aanpak is vertrouwen in de mensen om wie het in de wijk, buurt of het dorp gaat. Zij besteden 
het geld aan hun omgeving en zij willen allen een leefbare wijk. Mensen willen gehoord worden, meepraten en 
meebepalen. Mensen voelen zich eigenaar van de verbetering in de wijk.

CD&V Lokereen heeft een algemeen stedelijk programma (http://lokeren.cdenv.be) maar houdt er ook aan, net 
als bij alle voorbije gemeenteraadsverkiezingen, voor elke buurt, wijk of dorp op te schrijven wat wij belangrijk 
vinden.

U mocht intussen ervaren dat al onze eerdere beloftes voor uw dorp, buurt of wijk werden waargemaakt.

Filip Liebaut
Lijsttrekker



Mobiliteit - openbare werken
 » Er komt een inspraaktraject waarbij met de bewoners en andere betrokken partijen (handelaars, 

bedrijven, instellingen e.a.) in gesprek wordt gegaan over de knelpunten op het vlak van mobiliteit. Op 
basis daarvan maken we werk van gedragen verkeersleefbaarheidsplannen voor elke buurt.

 » De Rozenstraat, Bleekmeersstraat en Oude-Bruglaan worden aangepakt teneinde ze voor de buurt 
leefbaarder te maken.

 » In de Groenstraat wordt verder voorzien in verkeersremmende maatregelen.

 » Het sanitair en de cafetaria van het Bospark krijgen een grondige renovatie.

 »  Het sluikstorten wordt verder aangepakt met verplaatsbare camera’s.

 » De schoolomgeving van de Kopkapelstraat (basisschool Oude Heerweg) wordt veiliger gemaakt.

 » De Slagveldstraat (tussen de Beukenlaan en de Jasmijnstraat)  wordt een schoolstraat (schoolgaande 
kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen krijgen voorrang).

 » Het masterplan sportsite Daknamstadion wordt ook een meerwaarde voor de buurt (o.a. 
speelplekken, parkeren, etc.).

 » Het speelplein in de Schrijverswijk wordt vernieuwd.

Veiligheid
 » Er komen camera’s met automatische nummerplaatherkenning bij op alle invalswegen van onze stad.

 » Verplaatsbare camera’s en verplaatsbare snelheidsmeters zijn een goede hulp om buurtgerichte 
problemen op te lossen.

 » De lokale politie is de belangrijkste speler in de veiligheidsketen. De wijkagent staat vooraan in de 
(lokale) keten. Hij staat dicht bij de burger en heeft zowel een bemiddelende als een preventieve rol.



 » We pleiten ook voor wijkveiligheidsplannen die met de inspraak van alle actoren uit de wijk tot stand 
komen. De rol van de wijkagent moet verder worden opgewaardeerd en prioriteit krijgen.

 » Er komen ook digitale informatieborden in de deelgemeenten en aan de invalswegen.

Welzijn
 » We onderzoeken, in overleg met het kerkbestuur en de parochiegemeenschappen, op welke manier 

de geplande  her- of naastbestemming van de parochiekerken O.-L.-Vrouw Daknam en O.-L-.Vrouw 
Kopkerk Bergendries kansen bieden voor het lokaal verenigingsleven..

 » Al de festivals, feesten, wijkkermissen zorgen voor een grote dynamiek en uitstraling en verdienen onze 
blijvende ondersteuning.

 » De schoolgebouwen en -infrastructuur kunnen ook na schooltijd en in het weekend maximaal benut 
worden door lokale jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen (cfr. Brede school). We bieden 
daartoe extra steun en omkadering aan de scholen en bieden een sluitend kader inzake verzekering 
en aansprakelijkheid.

 » Er worden verder speel-, sport- en ontmoetingsplekken ingericht voor kinderen en jongeren.

 » Op Daknam wordt een petanqueplein aangelegd.

 » De Lokerse horeca- en detailhandelsfunctie dient versterkt. Dat moet gebeuren door ook verder te 
investeren in de deelgemeenten.

Durme-Moervaart
 » De Durme- en Moervaartdijken worden verder ontsloten via een fiets- en wandelpad op één van de 

oevers tussen het centrum, de Daknambrug en het Keysershof (Sinaaibrug). 

 » Ter gelegenheid van de ontsluiting van de Durmedijken tussen de Daknambrug en het Keysershof 
(Sinaaibrug) wordt het Pieter Heydensveer/Moervaartveer heropend.

 » De oude spoorwegbedding tussen Lokeren en Moerbeke is thans opgenomen in het netwerk voor 
lange-afstandsfietspaden. Het fiets- en wandelpad wordt doorgetrokken tussen Eksaarde en Moerbeke.



      Meki
AHADDOUR

Kandidaten bij u in de buurt
Deze kandidaten staan voor uw buurt en hopen te kunnen rekenen op uw steun

      Filip
LIEBAUT

      Jan
COOLS 

      Gust
CLAES

      Steven
CLAES

      Patrick
VAN LANDEGHEM

      Hilde
DE BACKER

LOKEREN

      Isabelle
VAN DE VELDE

      Kristien
DIERICK



KANDIDATENLIJST GEMEENTERAAD

1. ◘ LIEBAUT Filip
2. ◘ VAN DER SYPT Nina
3. ◘ COOLS Jan
4. ◘ DE RIDDER Marjoleine
5. ◘ DE BLIECK Laurens
6. ◘ VAN HAVERMAET Johan
7. ◘ CLAES Gust
8. ◘ DE WAELE Guido
9. ◘ VAN DE VELDE Isabelle

10. ◘ POYRAZ Oguz
11. ◘ DE VISSCHER Philip
12. ◘ DESOETE Frederik
13. ◘ COOLS Arne
14. ◘ CLAES Steven
15. ◘ HAESEBEYT Vera
16. ◘ DE BEULE Anneleen
17. ◘ LAUREYS Petra
18. ◘ VAN RAEMDONCK Rudi
19. ◘ VAN LANDEGHEM Patrick
20. ◘ TEMMERMAN Christine
21. ◘ VLAEMINCK Luc
22. ◘ AL ASMAR Malik
23. ◘ GEIRNAERT Lies
24. ◘ AHADDOUR Meki
25. ◘ VAN WAEYENBERGH Elly
26. ◘ HOSTE Rita
27. ◘ VERCAUTEREN Fré
29. ◘ LORRÉ Magda
30. ◘ BAUDART Marc
31. ◘ DE BACKER Hilde
32. ◘ BAEKE Jolien
33. ◘ DIERICK Kristien
34. ◘ VAN VAERENBERG Dirk
35. ◘ DE MAESSCHALK Christiane

LOKEREN

Zowel voor de gemeente als voor de provincie kan men 
op dezelfde CD&V lijst 

méérdere kandidaten een voorkeurstem geven.

» KANDIDATENLIJST PROVINCIERAAD

1. ◘ GRILLAERT Leentje
2. ◘ LIEBAUT Filip
3. ◘ GOOSSENS Jurgen
4. ◘ EL MOUSSAOUI Saloua
5. ◘ VERMEIREN Debby
6. ◘ HERMANS Geert
7. ◘ VERHULST Jeroen
8. ◘ POPPE Yves
9. ◘ BAUWENS Thomas

10. ◘ DE KEYSER Mieke
11. ◘ VAN DUYSE Nicole

OOST- 
VLAANDEREN
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Leer de kandidaten en het volledige programma 
van CD&V Lokeren kennen op

http://lokeren.cdenv.be

Een papieren versie van ons programma 
is eveneens te verkrijgen 

bij onze kandidaten.
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