
Net als enkele jaren geleden, toen we door Groen! werden genomineerd voor de Groene 
Pluim, hebben we eerst even nagedacht of we deze erkenning wel konden aannemen 
zonder onze politieke neutraliteit te verliezen. Toen we vernamen dat NVA-ZAP in de 
eerste plaats alle inwoners uit Bevegem wilde erkennen en ons zagen als aanspreekpunt 
met een groot draagvlak in de wijk, waren we eigenlijk wel blij met deze “elm”.  

Het geeft ons de kans om enkele zaken over Bevegem in de kijker te plaatsen. Zo wil ik 
toch even benadrukken dat veel inwoners in Bevegem verdraagzame en constructieve 
mensen zijn, die zich alleen maar (en heel terecht) ongerust maken over de leefbaarheid 
van hun woonwijk. De stad neemt haar beslissingen zonder inspraak, in die zin klopt de 
conclusie van NVA-ZAP, en het resultaat is niet altijd positief voor Bevegem. Daardoor 
wordt deze wijk steeds zwaarder belast.  

De eerlijkheid gebiedt me echter ook om te melden dat we na de feiten vaak wél gehoord 
worden door de stad en dat dit al tot enkele kleine succesjes heeft geleid. Zo kregen we 
samen met de politie gedaan dat de geluidsvergunning voor de Q-Party vorig jaar strenger 
was dan op dit moment verplicht is. 

In het algemeen zijn er echter veel woonaspecten voor verbetering vatbaar. Om alle 
politieke partijen de kans te geven om iets te plannen of nog snel voor de verkiezingen iets 
te doen voor onze wijk, werken we nu samen met verschillende inwoners uit verscheidene 
straten in Bevegem aan een memorandum voor een leefbaar Bevegem. We trachten die 
tekst in het najaar te overhandigen en hopen dat daardoor de woonkwaliteit van de 
inwoners van Bevegem weer kan toenemen. Opdat, om ons memorandum even in een 
historische context te plaatsen, van de Bevegemnaren het hoofd wél stevig op de nek mag 
blijven staan.   

Ik dank u.

     


