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Zorg dragen voor mens en milieu in Zwalm

W

ie houdt van grenzeloos
genieten van natuurschoon,
vindt ongetwijfeld de weg in
Zwalm. Maar geldt dat ook voor de
Zwalmenaren? Volgens Bernhard Ardaen
van het plaatselijk Bewegingspunt is het
hier zeker goed om wonen. Maar moet
het beleid waakzaam blijven. Investeren
in jongeren én ouderen, zorg dragen voor
het kwetsbare milieu en alles betaalbaar
houden!
Heel
enthousiast
werkten
de
Zwalmenaren
mee
aan
het
AIRbezenproject. De actie werd gecoördineerd door Bernhard Ardaen en Filip
Vanderbeken, in samenwerking met
Okra en KVLV.

“Wat heb je aan al dat
moois, als het voor de
jonge generatie
onbetaalbaar is om hier te
komen wonen?”

AIRbezen
Niet dat hier nu een dikke ‘fijn stofwolk’
hangt, maar rond drukke schoolpoorten
kunnen we toch beter kiezen om de
wagen wat meer thuis te laten. Op zoek

Filip Vanderbeken (2de van boven) en Bernhard Ardaen (3de van boven) van Beweging.net en hun bondgenoten om het
Zwalms beleid wakker te houden.

naar alternatieven stellen we vast dat het
openbaar vervoer lang niet alle dorpskernen dekt. Vanuit de gemeente en in overleg met de gebruikers zal een plan voor
vlotte bereikbaarheid uitgewerkt moeten worden. Ook de (elektrische) fiets
moet in dit verhaal meegenomen worden, zeker nu we met de gemeente het
Burgemeestersconvenant hebben ondertekend en voluit gaan voor een ‘zuivere’
en energiezuinige gemeente!

Investeren in jong en oud
Investeren in het jeugdwerk via voorzieningen en financiële steuntjes zal altijd
een prioriteit blijven. Voor de ouderen en

mensen met andere behoeften moet ook
gezorgd worden. “Naast het woonzorgcentrum, zal een goede buurtgerichte
zorg dé formule voor de toekomst zijn.

“Een sociaal restaurant
kan mensen in
eenzaamheid uit hun
isolement halen!”

Dat het seniorenrestaurant van Huize
Roborst ook toegankelijk is voor nietbewoners is bijvoorbeeld al een mooie
stap om mensen uit hun eenzaamheid te
halen. We bekijken of het initiatief nog
kan uitgebreid worden naar een echt
sociaal restaurant.

Hou het betaalbaar
En tenslotte moeten we blijvend plaatsen
zoeken voor sociale en betaalbare woningen. Want wat heb je aan al dat moois, als
de jonge generatie het hier niet kan betalen!

