‘Al een geluk dat het Molsbroek nog niet
verkaveld is’

Hoogste tijd voor een lokaal dienstencentrum
voor senioren

‘Woonattest voorkomt huisjesmelkerij’

Lokers Gedacht
NIEUWS VAN HET PROGRESSIEF LOKERS KARTEL

Kartel Groen-sp.a pakt uit met opvallende nieuwe gezichten

Lokeren is
een werkwoord
Waarom woont u graag in Lokeren? Wat kan beter in uw straat,
in uw buurt, in uw stad? Waar
moet het volgende stadsbestuur
zeker op inzetten? Groen-sp.a
vroeg het aan mensen in Lokeren.
We spraken met veel Lokeraars.
Op gespreksavonden. Met kleine groepen. Met individuele
mensen. Uit al onze gesprekken
borrelden 400
voorstellen
Elke wijk elk
op. Concrete
jaar een wijkvoorstellen.

budget om
zelf mee te
‘lokeren’

Veel van die
voorstellen
lanceerden we
op onze Facebookpagina ‘Lokers Gedacht’. Ook
daar gingen heel wat Lokeraars
met elkaar in debat. Het resultaat
overtrof onze stoutste verwachtingen. En onze aanpak laat zien

hoe Groen en sp.a de Durmestad
willen besturen: in volle samenwerking met de Lokeraar. Met ú
dus. ‘Lokeren’ is een werkwoord.
N47, Koffiebos, Spoelepark,
Stationswijk, Daknamse bossen:
er waren de laatste jaren nogal
wat buurt- en wijkcomités actief,
bewonersgroepen en actiecomités. Het was ook nodig dat ze hun
stem lieten horen. Om constructieve oplossingen op tafel te leggen. Al te vaak stuitten ze op een
njet van het stadsbestuur. Groensp.a engageert zich om met u
te ‘lokeren’, ons werkwoord om
samen met elke Lokeraar onze
mooie stad verder uit te bouwen.
Ook met u, uw wijk of uw buurt.
Daarvoor krijgt
elke wijk een
jaarlijks wijkbudget om zelf
te besteden.

“Wij gaan er vol voor”
“Wat wil de Lokeraar? Open ruimte, groen in
de onmiddellijke omgeving, veilige fietspaden
en meer gehoord worden: dat staat voor ons
centraal. Met uw steun maken we die ambities
samen waar. Wij gaan er vol voor. Om de volgende zes jaar samen met u te ‘lokeren’.”
Björn Rzoska (Groen), lijsttrekker
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Gemeenteraadslid Marc Beuseling
(Groen) en Guy Van Acker (sp.a) willen
Lokeren uit het ‘steentijdperk’ halen.

Koffiebos, Spoelepark,
Heirbrug: het zijn maar een paar
van de vele verkavelingen waar
de Lokeraar genoeg van heeft.
Sinds 2013 verdwenen er in
Lokeren 160 voetbalvelden aan
open ruimte. Projectontwikkelaars krijgen vrij spel en Open
Vld en CD&V kiezen liever voor
beton dan voor mensen
en groen. Dat kan anders.

Marc Beuseling (Groen) komt
in de gemeenteraad geregeld
tussen over de bouwwoede
van het stadsbestuur: ‘Ik ben
in een levensfase gekomen
waarin mijn kleinkinderen ertoe doen. Wat is de erfenis die
onze generatie achterlaat voor
de volgende generaties? Laten
we de skyline van Lokeren
bepalen door een bomenrij of
door torenkranen?’
Botst Lokeren met de
verkavelingen stilaan op
zijn limieten?
Marc Beuseling: ‘Ja, het is
twee vóór twaalf. Dat verschillende buurten opkomen tegen
verdwijnend groen, is een signaal. Groen is nodig voor onze
leef- en woonkwaliteit. Als de

Marc Beuseling: ‘Welke erfenis laat
onze generatie achter voor de
volgende generaties?’

OPEN RUIMTE BESCHERMEN

“Al een geluk dat het Molsbroek
nog niet verkaveld is”
burger dat zelf moet opmerken, heb je als stadsbestuur je
huiswerk niet goed gemaakt.
Open Vld en vooral CD&V
vinden dat ze de stad goed
besturen als ze stadsgronden
te gelde maken. Pijnlijk. Groen
mag óók iets kosten.’
Lokers sp.a-voorzitter Guy
Van Acker: ‘We zitten in een
vicieuze cirkel: groen wordt
volgebouwd met huizen of met
industrie, daardoor groeit de

Guy Van Acker: ‘Hou toch de parken
die er al zijn!’

Voor een betonstop
in Lokeren

bevolking, en daardoor groeien
de mobiliteitsproblemen. Het
stadsbestuur mist een totaalvisie. En dus is er ook geen
totaalbeleid. Het blijkt alleen al
uit wat Open Vld en CD&V een
“park” noemen: in de Heirbrugsite gaat het om een strook van
30 meter onder hoogspanningskabels. En Park ter Beuken
is een park, maar daar gaan ze
dan verkavelen. Hou toch de
parken die er al zijn!’

Maar verkavelen is toch een
privé-aangelegenheid? Kan
de stad daar iets aan doen?
Guy Van Acker: ‘Lokeren
verkavelt de eigen stadsgronden ook. En verkavelaars
hebben een toelating nodig
van de stad. Nu geeft de stad
de bouwpromotoren carte
blanche. Maar ruimtelijke
ordening mag je niet overlaten aan bouwpromotoren.
Het stadsbestuur moet de
regie weer overnemen. En de
open ruimte die ons nog rest
radicaal beschermen.’

Met Groen-sp.a kan het anders
• Wel een écht Spoelepark – Géén nieuwe
verkavelingen
• Samen met bewoners beleid uitwerken dat
ruimte beschermt
• Strikte voorwaarden voor groen, energie en
slimme mobiliteit bij grote bouwprojecten
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Hoogste tijd voor
een lokaal dienstencentrum voor ouderen
Voor kinderen, jongeren en
jonge gezinnen zijn het Huis
van het Kind en het Jeugden Sportcomplex belangrijke
ontmoetings- en leerplaatsen. Nu is het hoog tijd om
eindelijk ook voor de Lokerse
ouderen een lokaal dienstencentrum uit te bouwen.
Daarvoor pleiten Mie Moerenhout en Jeanine Bellens. Mie
is als gerontoloog gespecialiseerd over ouder worden.
Tot haar pensioen in 2016
werkte ze vijftien jaar voor en
mét ouderen als directeur van
de Vlaamse Ouderenraad, de
Vlaamse adviesraad van de
60-plussers. Jeanine was tot
2006 veertien jaar Lokers schepen van Sociale Zaken en werkt
voor het OCMW van Zottegem,
waar ze al ervaring opdeed met
een lokaal dienstencentrum.
Mie Moerenhout (onafhankelijk kandidaat voor Groensp.a): ‘Zo’n lokaal dienstencentrum had er al lang kunnen
komen met steun van de
Vlaamse overheid. Lokeren
heeft daar nooit in geïnvesteerd omdat er ook geld van
de stad zelf moet komen.
Daar lag het probleem.’

viteiten voor een ruim publiek
te organiseren. Naast ontmoeting en levenslang leren heeft
het lokaal dienstencentrum
een belangrijke informatieve
rol. In het lokaal dienstencentrum moet iedereen met zijn
zorgvraag terechtkunnen en
de weg gewezen worden naar
de best passende zorg.’
Verjaardagsbezoek
Mie: ‘Het nut van een lokaal
dienstencentrum is iets dat we
niet meer hoeven te onderzoeken of te testen: sinds

Mie Moerenhout: ‘Groot-Lokeren kan
perfect drie lokale dienstencentra
inrichten, zodat de afstand beter
overbrugbaar is voor alle ouderen.’

Jeanine Bellens: ‘Een lokaal dienstencentrum voor ouderen is even evident
als een jeugddienst voor jongeren.’

1973 hebben al veel gemeenten bewezen dat het werkt.
Ook om mensen met vragen
of problemen de weg te wijzen, met elkaar in contact te
brengen, om mensen zolang
mogelijk thuis te laten wonen,
om regelmatig een gezonde
maaltijd samen met anderen
te laten gebruiken, om actief
te zijn.’

Jeanine: ‘Het lokaal dienstencentrum is ook de ideale plaats
om alle thuiszorgdiensten bij
elkaar te brengen en op elkaar
af te stemmen. En vrijwilligers!
In Zottegem gaan vrijwilligers
vanuit het lokaal dienstencentrum op verjaardagsbezoek
bij iedereen die 85 en 90 jaar
wordt. Zo komen ze ook zorgbehoeften op het spoor.’

Lokaal zorginformatiepunt en nog veel meer
Een lokaal dienstencentrum is een plaats voor ontmoeting, levenslang
leren, informatie en advies over thuiszorg, creativiteit en vorming. Ruimte
ook voor het verenigingsleven dat meer en meer op zoek moet gaan
naar betaalbare vergaderruimte. Een plaats voor wie op zoek is naar
zinvol vrijwilligerswerk.
•H
 et stadsbestuur brengt de Lokerse seniorenraad, ouderenverenigingen,
stedelijke en privé-zorgverstrekkers samen om de beste en meest
bereikbare locatie voor het dienstencentrum te vinden.
• Het aanbod van de huidige TAS (Thuiszorg, Andersvaliden, Senioren)
en het Vrijwilligerspunt bouwen mee.
• Het aanbod van het dienstencentrum kan ook geënt
worden op de buurt- en wijkwerking. Eventueel kunnen
voorlopig ‘mobiele’ lokale dienstencentra georganiseerd
worden in bestaande gebouwen in de deelgemeenten.

Ook ouderenverenigingen
floreren in lokaal
dienstencentrum
Jeanine Bellens (sp.a-gemeenteraadslid en lijstduwer):
‘De ouderenverenigingen
stonden eerst eerder vijandig
tegenover het lokaal dienstencentrum. Ze zagen het eerder
als concurrent dan als partner.
Uit mijn werkervaring stel ik
met veel plezier vast dat de
ouderenverenigingen snel de
weg vonden om er hun acti-

Jeanine Bellens (sp.a-gemeenteraadslid en lijstduwer) en Mie Moerenhout (onafhankelijk kandidaat) willen dat het stadsbestuur
meer door de bril van ouderen kijkt. Bij Groen-sp.a willen ze de stem van de ouderen horen.
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RECHT OP WONEN VOOR ELKE LOKERAAR

“Lokeren eerste volledig toegankelijk
centrum van Vlaanderen?”
‘Waarom maken we van Lokeren niet het
eerste integraal toegankelijk stadscentrum
van Vlaanderen? Waarom zou dat niet
kunnen? Dat kan zelfs wereldnieuws zijn.
En hoe dan ook goed nieuws voor mensen
met een rolstoel, voor ouderen met een
looprek of voor jonge ouders met
een buggy.’

Woonattest voorkomt
huisjesmelkerij

Groen gemeenteraadslid Suleyman
Harrouch wordt een spraakwaterval als
hij over wonen en over toegankelijkheid
begint. Onlangs was hij in Barcelona: ‘Wat
een plezier om daar met een rolstoel te
rijden. In elk steegje kan dat daar. Hier
kan het niet eens in de nieuw aangelegde
Torenstraat!’
We hebben het met Suleyman en met
sp.a-gemeenteraadslid Marjon Thienpondt over wonen in Lokeren. Marjon: ‘Bij
cv Tuinwijk staan vandaag 1.300 gezinnen
op de wachtlijst voor een betaalbare woning. Je mag rekenen op zes jaar wachttijd. Daarom moet het Sociaal Verhuurkantoor dringend uitbreiden.’
Jullie willen ook dat elk huurhuis een
kwaliteitsattest krijgt?
Marjon: ‘Ja, zo’n woonattest voorkomt
huisjesmelkerij. Bij het Sociaal Verhuur-

Met Groen-sp.a
kan het anders
•W
 e breiden het Sociaal
Verhuurkantoor uit.
•W
 e eisen voor elk huurhuis
een woonattest.
•W
 e willen een kwaliteitsvol
woonbeleidsplan en een
woonwinkel: één loket voor
alle vragen over wonen.

Gemeenteraadsleden Suleyman Harrouch (Groen) en Marjon Thienpondt (sp.a) komen op voor het recht op
wonen voor iedereen.

kantoor moet elk huis zo’n “conformiteitsattest” hebben. Wij willen dat voor
élk huurhuis in Lokeren: de garantie dat
je er veilig en gezond kunt wonen.’
Suleyman: ‘We willen geen krotten meer
op de huurmarkt. De stad moet de leegstandstaks – de krotpremie – echt innen.
En als een eigenaar de nodige saneringswerken niet ziet zitten, moet het Sociaal
Verhuurkantoor de zaak maar overnemen en het huis in orde brengen. Dat
kan voordelig met sociale tewerkstelling.
We moeten iets doen aan de krapte én
aan de discriminatie op de huurmarkt:
je moet met een achternaam als Harrouch maar eens een huurhuis zoeken in
Lokeren. Je krijgt soms een nee, terwijl
zo’n huis een half jaar later nog altijd
leegstaat.’

Suleyman Harrouch: ‘Als het met een rolstoel kan,
kan het ook met een looprek, een rollator of een
buggy.’

Marjon: ‘En we vinden dat je in Lokeren
bij één loket terecht moet kunnen met al
je vragen over wonen, verbouwen, huren
en verhuren, energie of duurzaamheid.
Een “woonwinkel” die ook helpt om
premies aan te vragen en die adviseert
en informeert over
aangepast wonen voor
wie dat nodig heeft.’
Marjon Thienpondt: ‘Voor elk huis een attest dat
garandeert dat je er veilig en gezond kunt wonen.’
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STAD OP MAAT VAN MENSEN

De belangrijkste wegen
zijn de luchtwegen
Twee jonge papa’s: Ron Van Kersschaver (sp.a) is de papa van
Flo (8 maanden), Bruno Reniers (Groen) van Annelieke (2,5 jaar).
Ze weten wat het is om met de buggy door Torenstraat, Zelestraat
of Kerkstraat te laveren.
Bruno is al twaalf jaar ruimtelijk planner bij de stad Gent:
‘In Lokeren mis ik een grote
strategische visie op ruimtelijke
planning. Een visie waarin de
straat weer van voetgangers en
fietsers wordt. Door de Kerkstraat “fietsstraat” te noemen,
zijn we er nog niet, hé. Je zit
daar met een strook van 6 à 7
meter breed die moet dienen
om te laden, te lossen, te parkeren. Maak daar verdorie een
winkelstraat van met terrassen
zonder doorgaand verkeer. En
dan die kakofonie hier van al
die eeuwige klinkers en kasseitjes!’
Ron neemt uit zijn ervaring als
jeugdconsulent vooral de reflex
mee om ook de jeugddienst en
de andere stadsdiensten meer
te betrekken bij de inrichting
van straten en pleinen: ‘Het
stadscentrum van Lokeren is
ongeveer 1 km² groot. Daarvoor willen we een vierkantekilometerplan waarin voetgangers en fietsers absoluut
voorrang krijgen. Ook jongeren
– die naar school gaan in het
centrum – moeten daar een
belangrijke stem in krijgen. En
trek die lijn maar meteen door
tot bij de ouderen.’

nooit aan de Zelebaan en het
klaverblad van de E17 gekomen,
Hof ter Clipsen nooit opgesloten tussen een industriegebied
en de spoorlijn op 2 km van het
stadscentrum, en De Nijntjes
nooit aan de drukke Gentse
Steenweg. Daar had de nieuwe brandweerkazerne kunnen
komen, maar dat zijn toch geen
plekken om kwetsbare mensen
te laten spelen, revalideren of
genieten van hun oude dag?’
Ron: ‘Lokeren groeit. Dat maakt
slimme keuzes nodig zodat
we allemaal kunnen blijven
bewegen. Wonen in Lokeren
moet vooral gezond blijven. En
Lokeren moet een stad blijven
op mensenmaat, die beweegt
op het ritme van mensen.’

Bewegen

Ron Van Kersschaver (sp.a): ‘Sterke jeugdreflex nodig.’

Bruno Reniers (Groen): ‘Het moet anders. Menselijker, eerlijker en gezonder.’

Kiezen voor ontmoeten en voor groen
• Bij de heraanleg van pleintjes en in de
woonkernen kiezen we voluit voor ontmoeten en voor groen.
• Een km²-plan en een fijnstofplan moeten
het centrum en de woonkernen gezonder en leefbaarder maken. Met absolute
voorrang voor voetganger en fietser.
• Nabijheid is de slimste mobiliteit. We stimuleren de nabijheid van lokale middenstand
en horeca in de stads- en woonkernen.

Geef de centrumstraten
terug aan de voetgangers

Bruno: ‘Dat km²-plan is geen
kwestie van auto’s pesten. Het
moet in de smalle centrumstraten ook de luchtkwaliteit
verbeteren. Voor ons moet het
samengaan met een fijnstofplan. Dan was Ter Lokeren

Ron Van Kersschaver en Bruno Reniers kiezen voor ontmoeten en voor groen.
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CO2-NEUTRALE STAD

Voor klimaatactieplan is actie nodig
groene thema’s, zeker voor
kinderen die thuis geen tuin
hebben. Laat ze een moestuin aanleggen op school.
Laat ze in de les wetenschappen zelf het fijnstof meten
op de speelplaats of een
biotopenonderzoek doen in
de eigen schooltuin. En kies
voor minder verharding op de
speelplaats.’
Alain: ‘We moeten radicaal
kiezen voor meer groen,
meer natuur en minder steen.

Dat kan ook met kleine initiatieven: laat mensen met een
bon in de Infokrant een gratis
boom of heester afhalen.
Vierduizend extra bomen
of struiken: dat kost de stad
15.000 euro. Hasselt doet het
al jaren, en ook Lochristi doet
het nu. Het Lokerse stadsbestuur heeft die groene reflex
niet. Voor het fietspad in het
Charlottepark hebben ze een
boom gekapt: laat dat fietspad dan toch gewoon rond
die boom lopen!’

Eén boom is goed
voor vijf airco’s

Katleen Lebeer (sp.a) en gemeenteraadslid Alain Debbaut (Groen): stevige groene reflex.

Een raadseltje: welke parasol bindt fijnstof, dempt stadslawaai,
houdt regenwater in de bodem vast, zuivert de lucht en slaat CO2
op? Juist, ja: een boom. Eén boom is goed voor vijf airco’s.
Een stukje ‘jongens en wetenschap’ om de klimaatverandering
af te remmen.
Katleen Lebeer (sp.a) is
leerkracht wetenschappen:
‘Weet je hoeveel CO2 er in de
lucht zit? 0,04 procent. Bijna
niemand weet dat. Of nog
zoiets: het woord “duurzaam”
uitleggen. Heel moeilijk is dat.
De meeste mensen komen
dan niet verder dan tot zonnepanelen of windenergie,
maar dat kan veel creatiever.
Om te beginnen willen we
alle gebouwen van de stad
CO2-neutraal maken, en
energiebesparende investeringen doen in scholen en
jeugdlokalen.’
Alain Debbaut (Groen) komt
in de gemeenteraad regelmatig aan het woord als het over
milieu gaat: ‘Lokeren heeft
een klimaatplan.
Eigenlijk een klimaatactieplan,

maar dan zonder actie. Terwijl
er wel actie nodig is. Weet je
dat een kwart van alle autoverplaatsingen korter is dan
1 km? Weet je dat het op het
heraangelegde Sint-Laurentiusplein op zomeravonden
5° warmer is dan daarbuiten?
Een hitte-eiland heet dat:
verharde grond en in een
kom. Een tijd geleden vroeg
de Milieuraad het stadsbestuur hoeveel bomen er vorig
jaar gekapt zijn in Lokeren:
die cijfers zijn gewoon niet
beschikbaar!’
Katleen: ‘Ook de scholen
kunnen hier een belangrijke
rol spelen. Met onze school
hebben we een wedstrijd
gewonnen voor een groenere speelplaats. Dat is ook
interessant voor lessen over

Met Groen-sp.a kan het anders
• Lokeren wordt een CO2-neutrale stad.
• Om te beginnen maken we alle gebouwen
van de stad al CO2-neutraal.
• We promoten energiebesparende investeringen, deelauto’s en deelfietsen, zonnedaken
en windenergie, korteketenlandbouw, hoeveverkoop en lokale handel (want nabijheid is de
beste én de milieuvriendelijkste mobiliteit).

Katleen Lebeer (sp.a): ‘Tegen 2030
minstens 40% minder CO2 uitstoten?
Dat kan alleen als stadsdiensten,
bedrijven en burgers daar samen aan
werken.’

Alain Debbaut (Groen): ‘Lokerse
burgers, bedrijven en natuurverenigingen hebben heel wat expertise
die te weinig benut wordt. Er mag in
Lokeren wel wat bos en groen bij. En
wat er is, verdient meer zorg als we
ons fel naturel willen noemen.’
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Bert Boone (Groen) en Steven Van
Brussel (sp.a): Financiële ademruimte
gebruiken om leefloon op te trekken.

Op de lijst van Groen-sp.a
staan heel wat kandidaten die
op sociaal vlak hun sporen al
verdienden. Groen-voorzitter
Bert Boone en sp.a-penningmeester Steven Van Brussel
zijn twee van die kandidaten.
Bert is in Lokeren vooral
bekend van het buurtcomité
N47, van Alderande, en de
Volwassenenwerking. Veel
mensen kennen hem ook nog
van bij de Hagewinde of als
oud-voorzitter van de stedelijke Welzijnsraad. Vandaag is
hij sociaal ondernemer. Steven
is bankbediende en komt uit
een blauw nest. Hij verloor
al vroeg zijn vader aan ALS.
Doordat zijn moeder daarna
alleen voor het gezin moest
zorgen, ondervond Steven het
belang van een goed zorgsysteem in België: ‘Ik heb aan
den lijve ondervonden wat de
sociale zekerheid concreet
doet. Omdat ik daardoor extra
kansen gekregen heb, blijf ik
daarvoor opkomen.’
Kwart stadspersoneel minder
Bert: ‘De Lokerse bevolking
groeit, maar de dienstverlening groeit niet mee. Integendeel: tussen 2011 en 2017
kromp het stadspersoneel
met meer dan een kwart! De
welzijnssector is de grootste
werkgever in Lokeren. Emiliani, Hagewinde, de Moazoart
of Alderande: we hebben in

IEDEREEN MEE

“Als stad groeit, moet
dienstverlening meegroeien”
Lokeren een welzijnssector
om trots op te zijn. De stad
moet dat steunen. Niet alleen
financieel: in de Molenstraat
zouden ze bij Emiliani nogal
applaudisseren als de stad
de voetpaden breed genoeg
maakte voor hun rolstoelen.’

Armoedebestrijding
start bij de wieg

Steven: ‘Lokeren is financieel
gezond. Maar dat vind ik nog
geen reden om bijvoorbeeld
het ziekenhuis op overschotten te laten draaien. De stad
moet haar sociale inkomsten
ook weer gebruiken voor
sociale doelen. Je moet
dat geld ook niet oppotten.

Met Groen-sp.a kan het anders
• Groen-sp.a trekt het leefloon van Lokeraars
op tot de Europese armoedegrens.
• De stad moet mensen klaar en duidelijk
informeren over waar ze recht op hebben.
• Samen met welzijnswerkers en mensen in
armoede werken we een armoedebeleidsplan
uit. Later moet dat een kansenplan worden.

Groen-sp.a wil de financiële
ademruimte gebruiken om
het leefloon op te trekken tot
het Europese minimum. Om
armoede uit te bannen.’
Welzijnstoets
Bert: ‘Uiteindelijk gaat het om
de verdeling van het brutogeluk. En dat speelt door alle
beleidsdomeinen. Bij bijna
elke beleidsmaatregel is
een welzijnstoets nodig. We
denken dat we de sociale
dienstverlening van de stad
vooral kunnen verbeteren
met één welzijnsloket in het
centrum met hulpposten in
verschillende buurten. En
de stad moet natuurlijk ook
zorgen voor informatie die
voor iedereen begrijpelijk is
via kanalen die voor iedereen
toegankelijk zijn.’

Bert Boone (Groen): ‘Welzijnssector is
grootste werkgever van de stad. Dat is
iets om trots op te zijn.’

Steven: ‘Ook scholen kunnen
signalen van kinderarmoede
doorgeven. Want armoedebestrijding start aan de
wieg. Daarom willen we een
armoedebeleidsplan uitwerken dat focust op kwetsbare
gezinnen met kinderen.’

Steven Van Brussel (sp.a): ‘Aan den
lijve ondervonden wat sociale zekerheid concreet doet. Daarom blijf ik
daarvoor opkomen.’
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Groen-sp.a
Björn Rzoska
Marjon Thienpondt
Bruno Reniers
“Duidelijke
toekomstvisie”

“Meer ruimte
voor welzijn”

“Goed dat Groen-sp.a de
open ruimte in Lokeren
wil beschermen en
opkomt voor meer
samenhang in onze
stad. Zo’n duidelijke
toekomstvisie: dat is wat
Lokeren nodig heeft.”

“Als het gaat over
welzijn, dan is Lokeren
een gierige stad. Een
afwezige stad. Een bange
stad. Om het welzijn van
de Lokeraar te garanderen, hebben we een
ondersteunende stad
nodig.”

Gerda Zaman
Vrijwilligster en
mantelzorger

Hervé Devos
Voorzitter welzijnsraad

“Meer dialoog”

Ron Van Kersschaver

“Ik verwacht van het
progressief kartel meer
dialoog. Er zit zoveel
expertise bij Lokerse burgers dat nu vaak arrogant
weggelachen wordt. En
als fietser ervaar ik te veel
en te snel autoverkeer. Er
zijn meer beschermende
maatregelen voor fietsers
nodig. Wat in Gent kan,
kan in Lokeren ook.”

Mie Moerenhout
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Kies samen met Groen-sp.a voor Lokeren

Maxim De Donder

Geen nieuwe verkavelingen – wel een écht Spoelepark

Lise Laureys

In elke woonkern voorrang voor fietsers en voetgangers

Eva Stevens

Wijkbudgetten om uw buurt of wijk samen te verbeteren

Koen de Visscher

#LOKEREN IS EEN WERKWOORD
Ons volledige programma
vindt u op www.groen-spalokeren.be
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Lokers Gedacht
is de verkiezingskrant van Groen en sp.a-Lokeren.
Deze krant is informatief en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. Ze werd bij EPC in Lokeren waterloos gedrukt op milieuvriendelijk
EFC-papier. Zo kon het zonder energieverslindende droogoven, sparen we
liters water uit en werken de drukkers in een gezonde werkomgeving.
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