SAMENPLUS ASSENEDE
Het geheim van verandering is focus. Niet de focus op vechten tegen het oude, maar op bouwen van het nieuwe.

SamenPlus Assenede gaat de 4de verkiezing op rij naar de

voor

Assenedenaar met het geslaagde partnerschap van Open Vld,

Meetjeslands verhaal.
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sp.a, Groen en onafhankelijken.
Een uitdaging die wij samen met elke inwoner van onze gemeente,
Elk van die 18 jaren, een sterker wordend huwelijk. De reden? Het

hand in hand, schouder aan schouder, stap voor stap, en met

respectvol naast elkaar bestaan van verschillende overtuigingen

een luisterend oor tot een goed einde zullen brengen.

met
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gemeenschappelijk

doel:

een

bruisende

plattelandsgemeente waar we een aangename thuis vinden en

Het is het DNA van Assenede dat ons doet besluiten om de

fier op mogen zijn. Een voorbeeld voor anderen.

komende 6 jaren op de volgende punten nog een versnelling hoger
te schakelen:

De toekomst is aan de jeugd. Ook SamenPlus verjongt. In
gemiddelde leeftijd, maar nog meer in geest en frisse ideeën. Een

1. Assenede kent een sterke dorpsbeleving. Een bevolking

zorgvuldig gekozen mix van motiverende ervaringsdeskundigen en

die samenhangt. Het collectief primeert op het eigenbelang.

inspirerend jong enthousiasme. Een zeer bewuste keuze…

Dit is een te koesteren zeldzaamheid geworden. SamenPlus
zal deze troef blijvend omarmen. We blijven maximaal

Dankzij 18 jaar SamenPlus staan wij voorbereid en financieel

inzetten op het verenigingsleven en onderhouden een

gezond aan de vooravond van één van de grootste uitdagingen

constructieve

van de afgelopen 40 jaar: de zoektocht naar een terechte ereplaats

vrijwilligers.
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waardevolle initiatieven het kloppend hart van onze

Ook in de gemeente zelf moet de werkgelegenheid blijvend

gemeente. SamenPlus is Samen doen!

gestimuleerd worden. Constructief overleg met de lokale
ondernemers, middenstand en horeca krijgt hierin een

2. In groen landelijk Assenede is het aangenaam wonen,
werken

en

leven.

Het

constant

sleutelrol.

toenemende

bevolkingsaantal bewijst dit ten volle.

De talrijke groene zones, de kreken, de bossen, … zijn een
geapprecieerde troef voor onze mooie gemeente. In

Een beleid geschoeid op leest van onze gemeente, onder

combinatie met een groter aanbod aan waardevolle

meer door een slimme en samenhangende ruimtelijke

vrijetijdsactiviteiten biedt dit zowel voor recreanten als voor

ordening,

de lokale horeca een aanzienlijke meerwaarde.

zal

erop

toezien

dat

wonen,

landbouw,

ondernemerschap, recreatie én natuur evenwichtig op elkaar
afgestemd blijven.

3. Het welzijn van onze kinderen

en jongeren zijn een

belangrijke factor in het tevredenheidsgevoel van een gezin.
Duurzaam aangelegde fietspaden tussen de dorpskernen en

Elke

degelijke moeten een alternatief bieden voor het afnemend

jeugdlokalen en/of een degelijke sportinfrastructuur. De

aanbod aan openbaar vervoer. Met mooie voet- en

kinderopvang kreeg terecht veel aandacht.

deelgemeente

heeft

ondertussen

haar

eigen

fietspaden binnen de dorpen moeten we ons allemaal veilig
kunnen verplaatsen in de schoolomgeving…

SamenPlus

houdt

vast

aan

de

eerder

ingezette

inhaalbeweging en gaat hierin verder.
SamenPlus heeft tevens oog voor zij die dagelijks pendelen
naar een werklocatie elders. Een vlotte bereikbaarheid van

SamenPlus wil graag de jeugd zelf betrekken in het slim

en naar Assenede is een topprioriteit.

gebruiken of heroriënteren van open ruimtes in de
verschillende deelgemeentes.

4. Assenede is geen uitzondering in Vlaanderen op het vlak

Een veelkleurig, positief en constructief SamenPlus gaat opnieuw

van kansarmoede. SamenPlus sluit haar ogen niet voor de

met optimisme de uitdaging aan voor 6 jaar degelijk bestuur van

meest kwetsbaren in onze samenleving. Wij vergeten ook

Assenede.

de vele senioren niet die in onze gemeente wonen. Het
ruim aanbod aan activiteiten en diensten nu reeds sterk

Een gezonde mix van enthousiaste mensen uit Assenede,

gewaardeerd.

Boekhoute, Bassevelde en Oosteeklo staan klaar om het beste van
zichzelf te geven voor onze gemeente.

De voorgaande jaren heeft Assenede met SamenPlus boven
het

Vlaamse

ouderenzorg.

gemiddelde
Aan
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hand

ingezet
van

op

residentiële

kwaliteitsvolle

en

toegankelijke ambulante dienstverlening willen wij hen

SAMENPlus is SAMEN Doen !

maximaal ondersteunen in hun zelfredzaamheid. Het is
immers van groot belang dat zij zo lang als mogelijk op een
aangename manier kunnen blijven wonen waar zij zich al
jaren thuis voelen.

Philippe, Dominique, Servaas, Hilde, David, Chantal, Nicolas, Heidi,
Evert, Francine, Rudy, Lieselotte, Lieve, Dieter, Cindy, Pieter,
Martine, Didier, Erika, Saskia, Lieven, Annie en Alex

