Naast bovenstaande programmapunten die vanzelfsprekend over de gehele stad gelden en dus ook
in de deelgemeentes (zie de hoofdstukken over ons wijkenbeleid, ruimte en groen in de stad, de
bibliotheekvoorzieningen, de veiligheidsantennes, bereikbaar openbaar vervoer …), willen we ook
op specifieke punten verder vooruit met onze deelgemeenten.
Beitem

In Beitem willen we bij de nabestemming van de kerk en kerkomgeving kwaliteitsvol onderwijs combineren
met een gemeenschapszaal. De studie om de verkeersveiligheid rondom de school (zebrapaden,
fietspaden, voetpaden, …) te verbeteren werd heel recent afgerond door de Vlaamse Regering, en dient nu
te worden uitgevoerd in overleg met de school en de ouders, waarbij we verder inzetten op gerichte
snelheidscontroles op de wegen in Beitem waar dit nodig is en het zwaar vrachtverkeer vermijden door
woonbuurten. We vrijwaren de leefomgeving van Beitem tegen hinderlijke inrichtingen. We nemen met
initiatieven naar het voorbeeld van ‘Roeselare Bloeit’ concrete maatregelen om de lokale economie
(buurtwinkel, horeca, …) in Beitem te versterken. De waterbeheersing pakken we aan rondom de
Babilliebeek en de Sint-Godelievebeek.
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Beveren

De komst van een nieuw ontmoetingscentrum in Beveren moet voor een echte ‘link’ tussen de
Beverenaars zorgen en moet een moderne en open accommodatie voor de Beverense verenigingen
verzekeren, met een nieuw petanqueveld. We zoeken naar synergieën met het nieuwe schoolgebouw en
de kinderopvanginfrastructuur.
Voor onze senioren wordt de inrichting van een nieuwe
rusthuisvoorziening met serviceflats onderzocht. De recente aanleg van het kunstgrasveld waarborgt de
sportieve vooruitgang van Beveren.
De kernversterking van Beveren wordt afgestemd in ontwikkeling met een groene en kwaliteitsvolle
invulling van het bedrijvenpark, waarbij we ook de lokale economie ondersteunen voor een buurtwinkel
naar het voorbeeld van ‘Roeselare Bloeit’. Verkeersveiligheid blijft een prioriteit in Beveren, met gerichte
en mobiele snelheidscamera’s en veilige fietspaden. Het laatste stuk van de Wijnendalestraat wordt
heraangelegd.
De inrichting van bufferbekkens nabij de Krommebeek (bedrijvenpark Beveren),Haagdoornbeek
(Duivigestraat Beveren), Liebeek (Beveren, buiten ring)en de uitbreiding van de 3 bestaande bufferbekkens
(Kapellebeek – Baertsdreef / Kapellebeek Vloedstraat) en de versnelde aanleg van het Krommebeekbos
vergroenen Beveren verder en wapenen ons tegen wateroverlast.
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Oekene

We koesteren de dorpse sfeer en het dorpse uitzicht van Oekene, na de deze bestuursperiode
gerealiseerde heraanleg van de kern. We zetten verder in op verkeersveiligheid langsheen de SintElooiswinkelstraat en de schoolomgeving, en optimaliseren het parkeerbeleid in de Kerkweg. Het
Gemeentehuis en -plein wordt met gerichte ingrepen vergroend, waarbij het plein echter nog steeds als
feest- en ontmoetingsruimte kan fungeren en het gemeentehuis verder verenigingen kan faciliteren, zoals
de erfgoedvereniging of de jeugdverenigingen. Met de komst van AZ-Delta realiseren we verder de
groenverbinding zodat Oekene een rustige woonomgeving kan blijven, waarbij woonuitbreiding beperkt
wordt.
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Rumbeke

De historische omgeving van Rumbeke krijgt verder vorm door het beeldkwaliteitsplan van Rumbeke uit te
voeren. Verenigingen vinden een thuis in het oud gemeentehuis als een wervende bijenkorf samen met
ARhus en OCAR, waar we de binnenplaats vernieuwen. Een doordacht parkeer- en circulatieplan wordt
opgesteld in overleg met de Rumbekenaars en handelaars, zodat ook bij drukbezochte voorzieningen
(voetbal, hockeyclub, schoolomgeving, …) veiligheid, parkeercomfort en respect voor de omwonenden
wordt gecombineerd, met trage verbindingswegen en een veilige schoolroute met fietsstraten. We
besteden aandacht aan een vergroenende verfraaiing van het centrum, waar de jeugdbewegingen welkom
zijn. In de nieuwe woongebieden maken we werk van speelruimte, terwijl het Bergmolenbos versneld
wordt aangelegd, met een uitkijktoren, een fiets- en wandelnetwerk en ruimte voor jeugdactiviteiten. Het
masterplan voor het Sportpark Rumbeke wordt verder uitgevoerd.
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