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VOORWOORD
Toen we ruim 4 jaar geleden aan het project begonnen en de samenwerking met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
opstartten, was dit een stap in het “duister”, maar tegelijkertijd een uitdaging.
Merelbeke is in 2004 gestart met gemeenschapsvormende projecten, waarbij ieder jaar een andere deelgemeente in de picture
werd gezet. Het ging dan veelal over activiteiten in de sportieve en culturele sfeer, die werden bedacht en uitgewerkt door de
inwoners. Bij die rondgang werden we regelmatig geconfronteerd met vragen van de bewoners en werden af en toe prioriteiten
naar voor geschoven.
Het participatieproject DORP inZICHT leek ons dan ook een perfecte tool om te polsen naar de noden en vragen van de
deelgemeenten.
De bevraging (met betrokkenheid van de inwoners) hebben wij als zeer positief ervaren, de grote respons betekende ook dat wij
een duidelijk zicht kregen op wat er leeft in de deelgemeente. Ook de wijze van verwerken van de resultaten gebeurde op een
overzichtelijke manier en bezorgde ons een rijkdom aan informatie.
Het was ook zeer positief dat na de bevraging bewonersplatforms konden worden opgericht. Meestal waren het bewoners die
hun steentje hadden bijgedragen bij de organisatie van de bevraging, maar we hebben ook vastgesteld dat nieuwe mensen zich
aanboden op het ogenblik dat de resultaten in een open bewonersvergadering werden voorgesteld.
Na de oprichting van de platforms, met elk een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden, was het even zoeken wat
we van elkaar konden verwachten, maar ook daar was de begeleiding van Samenlevingsopbouw prima.
Enerzijds waren de verwachtingen van de platforms hoog, anderzijds was er vanuit de politiek toch wat terughoudendheid over
de rol en de impact van de participatie.
Nu 4 jaar na de start van het eerste bewonersplatform kunnen we stellen dat bestuur en platforms elkaar hebben gevonden en
dat in elk van de deelgemeenten heel wat is gerealiseerd.
Door de regelmatige contacten (minstens 2 keer per jaar) tussen de voorzitters en het bestuur, en via de organisatie van een jaarlijkse
open bewonersvergadering in elke deelgemeente (met aanwezigheid van het college), is het draagvlak en de geloofwaardigheid
van de platforms groot. Het bestuur is ook bereid om hen die verantwoordelijkheid als vertegenwoordigers/spreekbuis van
de deelgemeente te geven. Tot nu toe hebben zij zich prima van hun taak gekweten. Ze zijn het eerste aanspreekpunt bij het
uitvoeren van projecten of werken in hun deelgemeente.
Het enige punt waaraan nog wat moet worden gewerkt, is een nog snellere communicatie wanneer door de platforms vragen
worden gesteld. Nu duurt het soms te lang, onder andere omdat in sommige gevallen het advies of de input van ambtenaren
wat langer uitblijft. Ook zij moeten daarin gecoacht worden en weten niet altijd hoe zij met een vraag of een “advies” van een
bewonersplatform moeten omgaan.
We willen met ons bestuur verder gaan op ons elan en de samenwerking bestendigen. We werken in overleg aan een herwerkte
afsprakennota en zullen de platforms voor hun werking financieel blijven ondersteunen.
Tot slot: de bewonersplatforms worden ook door “hun” inwoners als spreekbuis erkend, wat toch één van de doelstellingen is.
Bovendien zien we nu ook dat de platforms meestappen in culturele projecten of acties die door de gemeente worden opgestart
of in gang gestoken. Op die manier vinden we een perfect evenwicht tussen ‘werken’ en ‘ontspanning’, wat de sfeer enkel ten
goede kan komen.
Bertrand Vrijens,
Schepen van mobiliteit, cultuur, informatie, openbaarheid van bestuur
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INLEIDING

De samenwerking tussen Samenlevingsopbouw OostVlaanderen en het gemeentebestuur van Merelbeke
ging van start in juli 2009 met de opdracht om de
beproefde methodiek DORP inZICHT uit te voeren in de
landelijke kernen van Merelbeke. Op dat ogenblik had
Samenlevingsopbouw al de eerste stappen gezet naar
uitvoering van de methodiek in Schelderode – toen
nog met financiering van de Vlaamse minister voor
plattelandsbeleid.
In de 3 jaren die daarop volgden gingen in de 5 landelijke
deelgemeenten en de wijk Flora bewoners aan de slag
met DORP inZICHT, wat in alle gevallen leidde tot een
sterk onderzoeksrapport en de oprichting van een
bewonersplatform. Die bewonersplatforms gingen aan de
slag met de resultaten van het onderzoek, maar wierpen
zich ook op als gesprekspartner voor het gemeentebestuur
en andere actoren. Wat zij in de voorbije jaren al hebben
gerealiseerd en wat hun ambities zijn voor de toekomst,
leest u verderop in deze brochure, net als wat toelichting
bij de methodiek, het concept van de bewonersplatforms
en het proces dat elk dorp heeft doorlopen.
De bewonersplatforms gaan - nu de ondersteuning van
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen midden 2013 is
weggevallen - op eigen kracht voort. De sterkte van de
groepen, de contacten en de overlegmomenten die ze met
elkaar hebben en de vorming en ervaringsuitwisselingen
met andere groepen op bijeenkomsten van de OostVlaamse Vereniging Dorpsbelangen moeten hen toelaten
om dit ook aan te kunnen. Bovendien is het ook zo dat de
bewonersplatforms erkend zijn door het gemeentebestuur
en met dat bestuur een overeenkomst hebben afgesloten
om hun samenwerking kracht bij te zetten. Deze kracht
moeten de bewonersplatforms nu ook ten volle uitspelen
en, vertrekkende van hun eigen sterke verhaal en met het
nodige geduld, proberen om zowel politici als ambtenaren
steeds meer gevoelig te maken voor het betrekken van
bewoners bij hun beleid en beleidsuitvoering. Dat zullen
ze echter maar kunnen doen in de mate dat ze er ook
in slagen om het draagvlak voor het bewonersplatform
en hun dossiers/standpunten voldoende sterk te
houden bij de bevolking van het dorp. Hierin ligt voor
de bewonersplatforms de dubbele uitdaging voor de
toekomst.

Voor het gemeentebestuur – zowel politiek als ambtelijk
- is het de opdracht om de bewonersplatforms ook die
kansen te geven, hen ernstig te nemen en daarmee
voldoende respect te tonen voor wat ze aan engagement
in hun dorp opnemen. Bewoners betrekken bij beleid
en beleidsuitvoering zou een natuurlijke reflex moeten
worden. De stappen die nu zijn gezet met het erkennen
van de bewonersplatforms, het formeel ondertekenen
van een samenwerkingsovereenkomst en de inzet van
een contactambtenaar zijn belangrijk, evenals de grote
vooruitgang die is geboekt in het openstaan voor adviezen
en daarover in overleg willen gaan. Maar de weg is lang
en de weerstanden niet gering. Dat die echter kunnen
overwonnen worden is de voorbije jaren ten overvloede
gebleken en dus is de hoop gewettigd dat de openheid bij
het gemeentebestuur steeds groter zal worden.
Vanuit Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw zijn we
ervan overtuigd dat het proces dat het gemeentebestuur
van Merelbeke heeft gelopen met de bewoners uit haar
landelijke kernen en de wijk Flora een voor Vlaanderen
toonaangevend initiatief was. In al die kernen zijn bewoners
vanuit hun eigen beleving van het dorp bevraagd en zijn er
bewoners opgestaan die zich in de toekomst willen inlaten
met de ontwikkeling van het eigen dorp en daarover in
overleg willen gaan met het gemeentebestuur en andere
actoren. Het gemeentebestuur heeft zich daarmee
kwetsbaar opgesteld, maar is er verrijkt uitgekomen.
Daarom willen we iedereen in het gemeentebestuur en
bij de bewoners die zich in dit proces van zijn beste kant
heeft getoond, van harte danken en feliciteren. We willen
ook de hoop uitspreken dat in de toekomst vanuit alle
hoeken diezelfde kaart zal worden getrokken en men zo
– in het belang van leven en leefbaarheid in dorpen en
buurten – elkaar zal blijven versterken langs de weg van
de samenwerking.
Annelien Colson
Opbouwwerkster					
Luc Joos
Beleidsmedewerker
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw
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DORP inZICHT

2.1. Wat is DORP inZICHT?
DORP inZICHT is een instrument dat ondersteuning biedt
aan bewoners die zicht willen krijgen op het leven in
hun dorp of buurt en die zich samen met anderen willen
inzetten voor de toekomst van dat dorp of die buurt.
Het initiatief voor een DORP inZICHT toepassing kan
uitgaan van een dorpsraad, een bewonerscomité, een
socio-culturele vereniging, een gemeentebestuur,… Zij
vormen een projectgroep (of zetten een geëngageerde
groep bewoners ertoe aan om een projectgroep te
vormen) die het volledige proces in goede banen leidt.
Het proces dat wordt doorlopen bestaat uit het vormen
van een projectgroep en het vinden van draagvlak, het
uitvoeren van een onderzoek bij middel van een bevraging
en het opmaken van een onderzoeksrapport waarmee het
dorp of de buurt vervolgens aan de slag gaat.
Eens de projectgroep is gevormd, organiseert die
groep een open bewonersbijeenkomst waarop hij bij
de dorps- of buurtbewoners peilt naar de belangrijkste
kwesties (problemen, uitdagingen, potenties, ..) van
dorp of buurt. Aan die kwesties wordt vervolgens de
bevraging opgehangen. Het instrument DORP inZICHT
biedt de groep daarvoor een set aan van meer dan 300
vragen over de centrale leefbaarheidsthema’s (wonen,
werken, verkeer, veiligheid, voorzieningen, lokaal bestuur,
leefklimaat, ..) Hieruit kunnen vragen worden gekozen die
van toepassing zijn op het dorp of de buurt. Ze kunnen
bovendien ook worden aangepast aan de lokale situatie,
zodat dit resulteert in een vragenlijst op maat.
Deze vragenlijst wordt vervolgens door de projectgroep
en andere vrijwilligers verdeeld en opgehaald bij alle
bewoners ouder dan elf jaar.
De resultaten van deze bevraging zijn een stevige basis
om verder te werken aan bepaalde thema’s of knelpunten
binnen het dorp, al dan niet in samenwerking met het
lokaal bestuur en andere externe actoren.
Het volledige proces wordt ondersteund door een aantal
handleidingen en een toegankelijke internettoepassing.
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2.2 Kernelementen van DORP inZICHT
• Een onderzoek door bewoners:
Het onderzoek in DORP inZICHT wordt niet uitgevoerd
door de gemeente of een studiebureau, maar door de
bewoners zelf. De methodiek biedt de bewoners alle nodige hulpmiddelen om dat onderzoek in hun dorp zelf
op te starten en uit te werken. Op die manier past het instrument in een bottom-up benadering - een beweging
van onderuit - waarbij wakkere burgers iets willen weten
over hun leefgemeenschap of iets willen veranderen aan
de leefomstandigheden.

• Een onderzoek voor bewoners:
Alle inwoners vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvangen
een vragenlijst zodat de noden en behoeften van alle
dorpsbewoners op een eenvoudige manier in kaart worden gebracht.

• Schakel in een veranderingsproces 			
van het dorp:
Doorgaans levert de bevraging een betrouwbaar en gedragen beeld op van de woon- en leefsituatie in de plattelandskern. De resultaten van het onderzoek vormen
daarom een ideale basis om verder te werken aan de
leefbaarheid van het dorp. Niet enkel door aan gemeentebestuur en andere instanties een boodschappenlijstje
met alle verlangens over te maken maar ook door zelf
verantwoordelijkheid op te nemen en actief mee te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid in hun eigen
dorp en zo deel uit te maken van dat veranderingsproces.

• Meedoen:
DORP inZICHT zet bewoners aan om de suggesties uit
de bevraging en de voorgestelde oplossingen verder uit
te werken. Sommige acties kunnen ze zelf ondernemen,
voor andere zal samenwerking nodig zijn met het gemeentebestuur of andere actoren. Bepaalde acties kunnen op korte termijn worden uitgevoerd, andere zullen
verder onderzoek en planning vragen.

• Grote mobiliserende kracht:
Door de bevraging worden de bewoners gestimuleerd
om na te denken over hun leefwereld en raken ze hierin
geïnteresseerd. Dit zorgt ervoor dat bewoners gemotiveerd zijn om met de resultaten aan de slag te gaan en
zich inspannen om plannen uit te denken en (mee) te
realiseren.
De DORP inZICHT-methodiek is ontstaan in Groot-Brittannië onder de naam ‘Village Appraisals’. Hij wordt er
veelvuldig met succes toegepast. Zowel in Vlaanderen
als in Nederland werd de methodiek vertaald en aangepast aan de eigen realiteit. In Vlaanderen zijn intussen al
een 50-tal toepassingen afgerond.

• Meedenken:
Bewoners reiken, op basis van de resultaten, zelf oplossingen aan voor de aangekaarte problemen en wensen.
Ze bouwen ook vertrouwen en vaardigheden op om te
participeren aan de opmaak en uitvoering van lokaal
(plattelands)beleid.
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BEWONERSPLATFORMS

3.1 Wat is een bewonersplatform?

Een bewonersplatform is een groep geëngageerde
bewoners die op regelmatige basis rond de tafel zit om
te praten over diverse knelpunten en troeven van hun
eigen dorp of buurt. Bewoners bespreken tijdens de
bijeenkomsten thema’s zoals woonomgeving, verkeer, vrije
tijd en verenigingsleven, sociaal beleid, ...
De bewoners treden toe tot het bewonersplatform op
grond van interesse en engagement voor de leefbaarheid
van de eigen gemeenschap en niet als vertegenwoordiger
van een vereniging, strekking of belangengroep, laat staan
eigenbelang.
Het aantal leden van een bewonersplatform is niet vooraf
bepaald maar is vooral ingegeven door werkbaarheid en
engagement. Wie toetreedt tot het bewonersplatform
verbindt er zich toe om op regelmatige basis en op een
onafhankelijke manier mee te werken aan de leefbaarheid
en het welzijn van de buurt of de dorpsgemeenschap.
Deelname aan het bewonersplatform houdt in dat
men zich als groep wil inzetten voor het welzijn van
alle dorps- en buurtbewoners op alle aspecten die van
belang zijn voor de leefbaarheid en de ontwikkeling
van het dorp en dat men daarvoor zijn vaardigheden
inzet. Het bewonersplatform is dan ook geen gekozen
vertegenwoordiging van dorpsbewoners maar een groep
geëngageerde bewoners die na verloop van tijd ook uit het
bewonersplatform kunnen stappen; anderzijds kunnen op
basis van engagement ook steeds andere bewoners in het
platform instappen.
Om bepaalde kwesties te behandelen organiseren
sommige bewonersplatform (al dan niet tijdelijke)
werkgroepen waarvan ook niet-permanente leden van
het bewonersplatform deel uitmaken. Eens het doel van
de werkgroep is bereikt of ze hun inbreng hebben kunnen
doen, stappen die bewoners ook dikwijls uit de werking.
Anderzijds zijn dit soort werkgroepen ook vaak een
toevoerkanaal voor de kerngroep.
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Een belangrijk element in de werking van een
bewonersplatform is de open bewonersvergadering.
Om voeling te houden met de rest van het dorp / de
buurt en te weten of de werking en de standpunten van
het bewonersplatform aansluiting blijven vinden bij de
verwachtingen van de andere bewoners is het belangrijk
dat het bewonersplatform regelmatig (minstens 1 keer
per jaar) een open bewonersvergadering houdt. Op
die vergadering worden alle dorps- of buurtbewoners
uitgenodigd. De werking van het voorbije jaar wordt er
besproken en van de bewoners wordt input gevraagd
voor de werking van het komende jaar. Het is voorts
belangrijk om naast deze open bewonersvergaderingen
ook informatie te delen met bewoners en input te
vragen via bijvoorbeeld een dorps-/buurtkrant, een
eigen of de gemeentelijke website, themavergaderingen,
dorpswandelingen.

3.2 Bewonersplatform en gemeentebestuur
Bewonersplatforms onderscheiden zich van klassieke raden (zelfs dorpsraden) door hun samenstelling, hun manier van werken,
hun niet-sectorale maar gebiedsgerichte werking en ook door hun relatie met het gemeentebestuur. Bewonersplatforms
ondertekenen met het gemeentebestuur een overeenkomst waarin hun samenwerking en overlegmodel wordt vastgelegd.
Veelal werken gemeentebesturen met een contactambtenaar, een contactschepen en/of een regelmatig (en ook vastgelegd)
overleg tussen schepencollege en bewonersplatform. Dit vergemakkelijkt de communicatie en de samenwerking en zorgt
ervoor dat er van weerszijden vlot informatie en (vragen om) advies over diverse dorps/buurtkwesties worden uitgewisseld. In
vele gevallen voorziet de overeenkomst ook een werkingssubsidie voor het bewonersplatform en een toelage voor de organisatie
van de open bewonersvergadering(en).
In het voorjaar van 2013 hebben een 17-tal bewonersgroepen de Oost-Vlaamse Vereniging
Dorpsbelangen (www.dorpsbelangen.be) opgericht. Deze vereniging geeft niet alleen
vorming en ondersteuning aan bewonersplatforms en andere bewonersgroepen maar
behartigt ook de belangen van dorpen en dorpsbewoners op lokaal, provinciaal en
Vlaams niveau. De Merelbeekse bewonersplatforms maken er deel van uit.
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4

OVERZICHT DORPEN

4.1 Schelderode

Schelderode telt 1500 inwoners en situeert zich tussen de Gaversesteenweg en de Schelde. De aanwezigheid van een lagere
school, enkele buurtwinkels en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een rijke dorpsgemeenschap. De Schelde en de
Scheldemeersen vormen een prachtig natuurgebied en een troef voor het dorp.
Schelderode was de eerste deelgemeente in Merelbeke waar het DORP inZICHT project in januari 2009 van start ging. Een projectgroep van 6 enthousiaste inwoners trok het project en stelde in september 2009 de resultaten aan de inwoners voor. Een
respons van 50% onderstreept het succes van het project in Schelderode.
Gesterkt door de mooie respons en een aantal nieuwe leden vormde de projectgroep zich om naar een bewonersplatform. Als
eerste bewonersplatform van Merelbeke was het voor de leden geen eenvoudige klus om de werking uit te bouwen. Uit de
resultaten van de dorpsbevraging konden ze echter een aantal duidelijke werkpunten halen. Bij de start focuste het bewonersplatform op de heraanleg van het dorpsplein, de komst van het speelplein en de verkeersveiligheid.
Ondertussen is het Bewonersplatform (BPF) Schelderode reeds vier jaar actief en vormen de leden een hechte groep die samen
met de inwoners van Schelderode blijven werken aan de leefbaarheid in het dorp. De komende werkjaren wil het BPF inzetten
op kleinschalige initiatieven die het contact tussen bewoners bevorderen, het bekendmaken en openstellen van de trage wegen
en het uitwerken van een haalbaarheidsstudie voor de fietsbrug tussen Schelderode en Zevergem.
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Waarop tot op heden al werd ingezet:

COMMUNICATIE MET HET DORP
• Communicatie
Het bewonersplatform ontwikkelde een website om
de inwoners te informeren over en te betrekken bij de
werking. Op de website staan onder andere gegevens
over lopende projecten en verslagen van vergaderingen.

• Paaswandeling
Op paasmaandag worden de inwoners van Schelderode
traditioneel getrakteerd op een paaswandeling met
gezellige afsluiter bij de Molen. Tijdens de wandeling
worden de Trage Wegen in het dorp in de schijnwerpers
geplaatst en worden de inwoners ingelicht over de
dossiers / thema’s waar het bewonersplatform rond
werkt.

• Open bewonersbijeenkomst
Jaarlijks organiseert het bewonersplatform een open
bewonersbijeenkomst. In november 2010 kwam de
schepen van mobiliteit het mobiliteitsplan voorstellen.
In november 2011 ging de burgemeester in discussie
over de rol van inwoners in het gemeentelijk beleid.
In 2012 organiseerde het BPF een dorpsschouw en in
2013 werd aan de hand van verschillende thematafels
gepolst naar de ideeën en verwachtingen omtrent de
toekomstige acties van het BPF.

• Dorpsschouw
Op zaterdag 24 november 2012 stapten een 50-tal
inwoners, gemeenteraadsleden en leden van het
College rond in het dorp. Tijdens de wandeling werd
er onder andere gestopt bij het dorpsplein waar er in
groepjes werd gediscussieerd over de huidige inrichting
en de toekomst van het plein.

ACTIVITEITEN
• Erfgoeddag
Op zondag 21 april 2013 toonde het bewonersplatform
in de kerk oude foto’s van het dorpscentrum. Inwoners
kregen zo te zien hoe het plein vroeger was aangelegd
en werden gestimuleerd om na te denken welke
mogelijkheden het plein vandaag kan bieden. Wie dat
wou kon die dag ook even langsgaan bij het nieuw
aangelegde rustpunt aan de Rondkaardwegel.

DOSSIEROPBOUW
• Visie dorpsplein
De resultaten van de DORP inZICHT bevraging toonden
aan dat de inwoners via de heraanleg van het dorpsplein,
de dorpskern van Schelderode willen versterken. Een
werkgroepje zette zijn schouders onder de uitwerking
van een conceptnota. Via onder meer een dorpsschouw,
deelname aan de erfgoeddag, een bevraging van de
buurt werden de inwoners actief bevraagd over hun
verwachtingen van de heraanleg van het dorpsplein.
Het voorstel werd neergeschreven in een rapport en
diende als inspiratienota voor het architectenbureau.

• Fietsersbrug tussen Schelderode en Zevergem
Uit de DORP inZICHT bevraging bleek dat inwoners
graag meer willen fietsen maar dat de huidige
weginfrastructuur dit niet toelaat. Om een alternatieve
fietsroute naar Gent en Merelbeke te kunnen
ontwikkelen, onderzoekt het bewonersplatform
de mogelijkheid van een fietsbrug over de Schelde
tussen Schelderode en Zevergem. In samenwerking
met een bewonersplatform (Zchakel) uit Zevergem
werd een dossier opgemaakt.

OVERLEG MET GEMEENTEBESTUUR
EN ANDERE ACTOREN
• Gesprek met de zonechef van de politie
Op basis van een nota over enkele verkeersknelpunten
in het dorp ging het BPF in juni 2010 in gesprek met
de zonechef. Tijdens het overleg werden concrete
afspraken gemaakt om met kleine veranderingen de
verkeersveiligheid in het dorp te bevorderen.

• Heraanleg Gaversesteenweg
De Gaversesteenweg is een verbindingsweg tussen
Merelbeke en Gavere die dwars door het dorp loopt.
In het voorjaar 2013 kreeg het bewonersplatform de
vraag om samen met de inwoners de plannen van
de Gaversesteenweg te bekijken en voorstellen te
formuleren. Het platform vormde een werkgroep met
vertegenwoordigers van het dorp en stelde een mooi
dossier op. Op deze manier werden de inwoners van
bij het begin betrokken bij de heraanleg van de weg en
kregen ze de kans om hun stem te laten horen.
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REALISATIES
• Rustpunt aan de Ronckaardwegel
Uit de DORP inZICHT bevraging bleek een grote
vraag naar een speeltuintje in het dorp. Een plek
waar kinderen kunnen ravotten en inwoners elkaar
kunnen ontmoeten. De zoektocht naar een geschikte
plaats voor de speeltuin in het dorp bleek een hele
klus. Het dossier zat geblokkeerd op het moment dat
het terrein aan de molen werd afgekeurd door het
agentschap Onroerend Erfgoed. De groep bleef niet bij
de pakken zitten en formuleerde een nieuw voorstel.
De Ronckaardwegel ligt centraal in het dorp en vormt
er van nature een ontmoetingsplek. Het idee was om
deze ontmoetingsplek verder uit te bouwen door
een petanqueplein en wipfiguurtjes te voorzien. De
gemeente was gewonnen voor het idee en het rustpunt
is intussen een feit.
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• Fietsrek aan de bushalte
Aan de druk bezochte bushalte aan de kerk was er geen
fietsenrek. Op vraag van het bewonersplatform kwam
dat fietsenrek er.

Prioriteiten voor de nabije toekomst:
• Een visie op de dorpskern
Het BPF wil verder werk maken van een visie waarin de dorpskern van Schelderode als een geheel wordt behandeld. Door de
heraanleg van de Gaversesteenweg blijft dit dossier een prioriteit voor de groep.

• Initiatieven ter bevordering van het dorpsleven
Het ontwikkelen van kleinschalige initiatieven die contacten tussen bewoners bevorderen (cfr Ronkaardhof, actie rond oude
foto’s)

• Een fietsbrug tussen Schelderode en Zevergem
In samenwerking met de Zchakel uit Zevergem een haalbaarheidsstudie uitvoeren omtrent de komst van een fietsbrug.
Daarnaast zal de bestaande nota worden voorgesteld aan mogelijke partners zoals de Fietsersbond en de Provincie OostVlaanderen.

• Communicatie met de gemeente en de inwoners
Het bewonersplatform wil blijven werken aan een constructieve communicatie met het gemeentebestuur en de
Schelderodenaren. De groep vindt het belangrijk om de inwoners via verschillende kanalen te informeren over de werking
van het BPF.
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4.2 Munte

Munte is met zijn 608 inwoners de kleinste deelgemeente van Merelbeke. Het dorpje ligt in het zuiden van de gemeente en is
een type voorbeeld van een klein landelijk dorp. Muntenaren zijn fier op hun dorp. De recente renovatie van de pastorij en de
komst van een toeristisch infopunt zetten de troeven van het dorp extra in de verf. Het dorpje telt een aantal verenigingen en
een lagere school.
Het DORP inZICHT project ging in mei 2009 van start in Munte. Een enthousiaste kerngroep zette zijn schouders onder het project en stelde in maart 2010 de resultaten van de bevraging voor. Met een respons van 55% kende het project een groot succes.
Het bewonersplatform Munte - het tweede van Merelbeke - ging in juni 2010 van start. De leden filterden uit de DORP InZICHT
bevraging drie prioriteiten: ruimtelijke ordening, samenleven en verkeer en mobiliteit. De werkgroepen werkten concrete acties
en voorstellen uit om het leven in het dorp aangenamer te maken.
In de toekomst wil de groep werk maken van de bekendheid en het onderhoud van het trage wegennet, nadenken over de
toekomst van de dorpssite en in samenspraak met de mobiliteitsambtenaar werken aan de verkeersveiligheid in het dorp.
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Waarop tot op heden al werd ingezet:
COMMUNICATIE MET HET DORP

DOSSIEROPBOUW

• Nieuwjaarsreceptie

• Verkeersknelpunten in het dorp

Bij de start van het nieuwe jaar nodigt het
bewonersplatform de inwoners uit om samen te klinken
op het nieuwe jaar. Een ideale gelegenheid voor het
bewonersplatform om zijn werkjaar voor te stellen en
te luisteren bij de inwoners rond welke thema’s er in de
toekomst kan worden gewerkt.

• Politiek praatcafé
In het najaar 2012 organiseerde het bewonersplatform
naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen
een politiek praatcafé. Vertegenwoordigers van de
verschillende politieke partijen gingen met elkaar in
debat over onder andere de toekomst van de pastorij, de
heraanleg van de Hundelgemsesteenweg, het behoud
van het landelijke karakter, ….

• Maandelijkse info-flyer
Om het activiteitenaanbod van de plaatselijke
verenigingen en het bewonersplatform bekend te
maken, ontvangen de inwoners elke maand een flyer
in de bus met een duidelijke activiteitenagenda van het
dorp.

ACTIVITEITEN
• Munte Bruist – Munte Kuist
De Munte Kuist actie vond plaats op zondag 22 april
2012. Een 50-tal inwoners schreven zich voor deze
zwerfvuil actie in. De deelnemers konden kiezen tussen
4 wandelroutes die telkens werden begeleid door een
enthousiaste gids. Na het verzamelen van meer dan 20
vuilniszakken, werd de actie afgesloten met een gezellig
samenzijn. In het kader van deze actie werd met de
gemeente afgesproken om bij elke zitbank in het dorp
een publieke vuilnisbak te plaatsen en de glascontainer
te verplaatsen naar een betere locatie in het dorp.

• Openingsweekend van de pastorij

De werkgroep mobiliteit stelde in samenspraak met
de mobiliteitsambtenaar een dossier op over enkele
verkeersknelpunten in het dorp. De werkgroep ging
op pad met een fototoestel zodat elk verbetervoorstel
met een foto kon worden voorgesteld. De nota werd
voorgesteld aan het schepencollege en in samenspraak
met de dienst werken werden de nodige punten
aangepakt.

• Trage Wegen
Munte telt een mooi trage wegennetwerk maar
systematisch onderhoud dringt zich op. Een werkgroep
binnen het BPF maakte een overzicht van de trage
wegen in het dorp. Voor elke weg werd nagegaan welke
haar functie is en welk onderhoud er nodig is.

OVERLEG MET GEMEENTEBESTUUR
EN VERSCHILLENDE ACTOREN
• Gesprek met het schepencollege
In maart 2012 was er een overleg tussen het
schepencollege en het bewonersplatform. Volgende
agendapunten werden besproken: de heraanleg van het
dorpsplein, de renovatie van de pastorij, de heraanleg
van de Hundelgemstesteenweg, de mogelijke komst
van de belbus, …. Over de verschillende agendapunten
gaf de bevoegde schepen de nodige uitleg en werd er
samen naar mogelijke oplossingen gezocht.

REALISATIES
• Publieke vuilnisbakken
Uit de DORP inZICHT enquête is gebleken dat
zwerfvuil een probleem is in Munte. Op vraag van het
bewonersplatform werden aan de zitbanken van het
dorp publieke vuilnisbakken geplaatst.

De pastorij neemt een centrale plaats in in het dorp
en mede daarom hielp het bewonersplatform actief
mee aan een succesvol openingsweekend in juni
2013. Tijdens het weekend werd een dorpsbarbecue
georganiseerd en werden de inwoners op zondag
getrakteerd op overheerlijke nero-wafels.
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Prioriteiten voor de nabije toekomst:
• Trage Wegen
Het bewonersplatform wil zich blijven inzetten rond het thema Trage Wegen. De nadruk ligt op het bekendmaken en het
onderhoud van de Trage Wegen in het dorp.

• Overleg over de verdere inrichting van de dorpssite in Munte.
Nu de pastorij gerenoveerd is, wil de groep nadenken over de inrichting van de volledige dorpssite. De dorpssite bestaat uit
enkele belangrijke gebouwen zoals de pastorij, de school, de kerk en het ontmoetingscentrum. Het bewonersplatform wil
nadenken hoe de verschillende gebouwen samen een dorpssite kunnen vormen.

• Verkeer en mobiliteit
Het bewonersplatform wil opnieuw een nota opmaken rond de verkeersknelpunten in het dorp en hierover in overleg gaan
met de dienst mobiliteit. Wanneer de Hundelgemsesteenweg wordt heraangelegd wil de groep worden betrokken bij de
opmaak van de plannen.
Samen met de gemeente wil het BPF nadenken over de uitbreiding van het aanbod van de Lijn en de mogelijke komst van de
belbus in Munte.
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4.3 Bottelare

Bottelare is met zijn 1700 inwoners de grootste deelgemeente van Merelbeke. Het bevolkingsaantal is de laatste jaren door
een aantal verkavelingen verder toegenomen. Naast het bloeiende verenigingsleven telt het dorp een lagere school en een
divers aanbod aan winkels.
Het DORP inZICHT project ging van start in september 2009 en kon in januari 2011 worden afgerond. Met een respons van
52% kan ook hier van een succes worden gesproken.
In september 2011 ging in Bottelare het derde bewonersplatform van start. Het platform focuste in zijn eerste jaren op de
mobiliteit in het dorp, de ruimtelijke ordening, de trage wegen en de communicatie met de inwoners en plaatselijke verenigingen.
Het BPF Bottelare zal in de toekomst rond de volgende prioriteiten werken: het bewaren van de dorpsidentiteit, de heraanleg van het Koning Albertplein, het onderhoud van de trage wegen en de communicatie met de inwoners en de gemeente.
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Waarop tot op heden al werd ingezet:

COMMUNICATIE MET HET DORP

DOSSIEROPBOUW

• Open bewonersbijeenkomst rond mobiliteit
en verkeersveiligheid in het dorp

• Verkeersknelpunten

De prioriteit uit de DORP inZICHT bevraging was de
verkeersveiligheid in het dorp. In maart 2012 organiseerde
de groep daarom een open bewonersbijeenkomst waar
de inwoners en het schepencollege in debat gingen over
de mobiliteit in het dorp. De plannen van de heraanleg
van de Koningin Astridlaan werden voorgesteld en
opmerkingen genoteerd. Op basis van deze bijeenkomst
besloot de gemeente om naast de Koningin Astridlaan
ook de Stas de Richellelaan heraan te leggen.

• Samenkomst met de plaatselijke verenigingen
Bottelare kent een bloeiend verenigingsleven; de
verenigingen zijn voor een BPF interessante partners
om mee samen te werken. Verenigingen groeperen
veel inwoners en weten vaak zeer goed wat er in het
dorp leeft. Het BPF Bottelare betrekt de plaatselijke
verenigingen bewust bij zijn werking. In april 2013
werden de verenigingen samengebracht voor overleg.
Het bewonersplatform stelde zijn werkjaar voor en
polste naar de verwachtingen. Daarnaast werd bekeken
op welke punten er kan worden samengewerkt.

• Informeren van de inwoners
De inwoners ontvangen regelmatig een nieuwsbrief
in de bus over de werking en de activiteiten van het
bewonersplatform. Inwoners worden via de flyer ook
steeds opgeroepen om lid te worden van het BPF en
nieuwe thema’s aan te kaarten.

Verkeersveiligheid en mobiliteit was als één van
de prioriteiten uit de DORP inZICHT bevraging
gekomen. In samenwerking met het oudercomité
en de schooldirectie werd een nota over enkele
verkeersknelpunten opgemaakt. Ondertussen werden
door de gemeentelijke diensten een aantal van die
knelpunten aangepakt.

• Alternatieve route voor de rioleringswerken
van Aquafin in de omgeving van de Poelstraat
Aquafin stelde tijdens een infovergadering een nieuw
rioleringsnetwerk in de omgeving van de Poelstraat
voor. Het bewonersplatform zag in dit voorstel een
opportuniteit om het trage wegennetwerk in het dorp
te herwaarderen. Door het rioleringstracé op te schuiven
en langs de Kolberwegel te laten verlopen kan de dreef
in de toekomst worden opgewaardeerd. Het voorstel
werd goedgekeurd op het schepencollege. Dit is een
mooi voorbeeld van hoe een dossier kan worden
gekoppeld aan bv. de herwaardering van trage wegen.

• Ruimtelijke Ordening en het project
Molenhoek
Een grootschalig nieuwbouwproject in de Molenhoek
riep veel wrevel op in het dorp. Het bewonersplatform
besloot om na te denken over de ruimtelijke ordening
in Bottelare. In een werkgroep werd nagedacht over een
aantal standaarden waaraan nieuwe bouwaanvragen in
de toekomst zouden moeten voldoen. De standaarden
werden opgeschreven in een nota en doorgestuurd
naar het schepencollege.

ACTIVITEITEN
• Trage wegen wandeling
Tijdens de zomervakanties van 2012 en 2013 nodigde
het bewonersplatform de inwoners uit voor een
wandeling over de trage wegen in het dorp. Op het
einde van de wandeling kon iedereen zijn favoriete weg
aanduiden. Met de input van de inwoners ging de groep
aan de slag om een prioriteitenlijst op te stellen omtrent
onderhoud en aanleg van de trage wegen.
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OVERLEG MET GEMEENTEBESTUUR
EN VERSCHILLENDE ACTOREN
• Voorbereiding open bewonersbijeenkomst
Naar aanleiding van de eerste open bewonersbijeenkomst van het BPF in maart 2012, had de groep een
overleg met de bevoegde schepenen. Tijdens het
overleg werd de open bewonersbijeenkomst met als
thema mobiliteit voorbereid en werd de rol van de
bewonersplatforms in de gemeente besproken.

REALISATIES
• Verplaatsen verlichtingspaal
Een verlichtingspaal midden op het voetpad in
de Koningin Astridlaan creëerde een gevaarlijke
verkeersituatie in het dorp. Op voorstel van het
bewonersplatform en de inwoners werd een
verkeersveilige oplossing gerealiseerd.

• Heraanleg Stas de Richellelaan en Koningin
Astridlaan
Na overleg met het bewonersplatform besloot de
gemeente om niet enkel de Koningin Astridlaan maar
ook de Stas de Richellelaan heraan te leggen.
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Prioriteiten voor de nabije toekomst:
• Verkeer en mobiliteit
Het bewonersplatform werkt verder voorstellen uit voor een verkeersveilige dorpskern zoals de (her)aanleg van voet- en
fietspaden, het creëren van een veilige schoolomgeving, het afdwingen van een snelheidsbeperking, het oplossen van
parkeerproblemen in de dorpskern, …

• Ruimtelijke ordening en behoud van het landelijke karakter
De groep wil het gemeentelijk patrimonium inventariseren en voorstellen formuleren voor de herbestemming van dit
patrimonium. Daarnaast wil het platform samen met de gemeente bekijken op welke manier de verstedelijking van het dorp
kan worden tegengegaan.

• Communicatie tussen de gemeente en de inwoners
Een blijvende aandacht voor een goede communicatie met de burgers via het BPF, communicatie tussen het bestuur en het
BPF en omgekeerd. Het tijdig betrekken en informeren van de inwoners en het BPF bij de start van nieuwe initiatieven en
projecten.
De groep wil in de toekomst een nieuwe bevraging van de inwoners organiseren.
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4.4 Melsen

Melsen ligt net als zijn bovenbuur Schelderode tussen de Gaversesteenweg en de Schelde. Het dorp telt 1400 inwoners en kent
een aantal verenigingen, een lagere school en enkele buurtwinkels. De Schelde en de Scheldevallei lenen zich uitstekend voor
wandelingen en fietstochten.
Het DORP inZICHT project startte aarzelend in oktober 2009. In september 2011 werden de resultaten aan het dorp voorgesteld.
Met een respons van 40% is ook hier het project een succes geworden.
De overgang van de projectgroep naar een bewonersplatform ging snel en aangesterkt met extra leden ging het platform in
november 2011 officieel van start. Op de agenda stonden snel twee duidelijke projecten: de heraanleg van de Gaversesteenweg
en de werking bekend maken in het dorp.
In de toekomst wil het bewonersplatform van Melsen focussen op het dossier Gaversesteenweg, de komst van een polyvalente
zaal en de thema’s recreatie, landelijk karakter en ruimtelijke ordening.
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Waarop tot op heden al werd ingezet:

COMMUNICATIE MET HET DORP
• Website
Het bewonersplatform lanceerde van bij de start van de
groep een interactieve website. Via de website worden
de inwoners geïnformeerd over de werking van de
groep en kunnen er via een blog op een eenvoudige
manier ideeën en voorstellen komen voor de agenda
van het BPF.

• Info-standje kermis
Tijdens de zomerkermis van 2012 had het bewonersplatform een kraampje om de inwoners te informeren
over de werking van het BPF en de website ruimer
bekend te maken.

DOSSIEROPBOUW
• Gaversesteenweg
Net zoals het BPF Schelderode kreeg het BPF Melsen de
kans om in het voorjaar 2013 een groep inwoners samen
te stellen om met hen na te denken over de plannen
voor de Gaversesteenweg. Het BPF contacteerde
vertegenwoordigers van de lokale handelaars, de
plaatselijke verenigingen en de school om met een
ruime delegatie naar de voorstelling van de plannen
te gaan. Na de voorstelling verzamelde het BPF in een
overzichtelijke nota de opmerkingen van de groep. Dit
document werd aan de gemeente bezorgd zodat dit
kon worden meegenomen bij de uitwerking van de
definitieve plannen.
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OVERLEG MET VERSCHILLENDE
ACTOREN
• Overleg met Mobiel 21
Mobiel 21 komt via verschillende projecten op voor
een duurzaam mobiliteitsbeleid. Mobiel 21 ondersteunt
ook bewonersgroepen bij plaatselijke projecten zoals
het bevorderen van de verkeersveiligheid. In het kader
van de heraanleg van Gaversesteenweg ging het
bewonersplatform met deze organisatie in gesprek om
hun dossier verder te onderbouwen.

REALISATIES
• Verkeersremmers op de Gaversesteenweg
Uit de DORP inZICHT bevraging bleek er nood aan
verkeersremmers op de Gaversesteenweg. In 2014 wordt
deze weg heraangelegd maar het BPF kon de gemeente
overtuigen om hier niet op te wachten en een tijdelijke
oplossing te creëren.

Prioriteiten voor de nabije toekomst:

• Gaversesteenweg
Het bewonersplatform wil blijven meewerken aan het dossier door mee na te denken over de communicatie met het dorp, de
hinder tijdens de werken, ….

• Polyvalente zaal
Er is in Melsen gebrek aan een goede polyvalente zaal. De groep wil in de toekomst samen met de plaatselijke verenigingen
voorstellen formuleren rond de komst van een polyvalente zaal.

• Landelijk karakter, recreatie en ruimtelijke ordening
Melsen biedt heel wat op het vlak van natuur en recreatie. Het bewonersplatform wil dit verder bevorderen door een goede
bewegwijzering, het onderhoud van (veilige) fiets- en wandelpaden en het organiseren van activiteiten.
Het harmonieus laten samengaan van dit landelijk karakter met recreatie en de immer stijgende vraag naar
woonuitbreidingsgebieden wordt een uitdaging in de toekomst. Het bewonersplatform wil daarom werk maken van een visie
voor Melsen die rekening houdt met deze uitdagingen en een kader biedt om projecten uit te werken.
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4.5 Lemberge

Lemberge situeert zich in het oosten van de gemeente en is met zijn 900 inwoners een van de kleinere deelgemeenten. Naast
een lagere school en enkele verenigingen telt dit dorp geen buurtwinkels. In Lemberge is vzw De Heide, een centrum voor
personen met een motorische beperking actief. Deze vzw huurt de pastorij waar enkele bewoners verblijven maar waar ook
een vergaderzaal is die voor het dorp beschikbaar is.
DORP inZICHT Lemberge startte in oktober 2010. De kleine projectgroep zette zijn schouders onder het project en kon in
februari 2012 de inwoners uitnodigen voor de presentatie van de resultaten. De DORP inZICHT bevraging haalde een mooie
respons van 43%.
Het bewonersplatform Lemberge focuste van bij de start op de thema’s: behoud van het landelijk karakter, meer aandacht
voor de zwakke weggebruiker en het creëren van een ontmoetingsplaats. Deze thema’s waren als topantwoorden uit de
dorpsbevraging gekomen.
In de toekomst wil het bewonersplatform voornamelijk werken rond het behoud van open ruimte, het aanleggen van fiets- en
voetpaden, het onderhoud van trage wegen, de komst van een polyvalante zaal en de communicatie met de burgers en de
gemeente.
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Waarop tot op heden al werd ingezet:

COMMUNICATIE MET HET DORP
• Politiek praatcafé
Op woensdag 26 september 2012 organiseerde
het bewonersplatform naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen een politiek praatcafé voor
de inwoners van Lemberge. De nadruk van het debat lag
op de toekomstplannen van de verschillende politieke
partijen met Lemberge. Zestig inwoners vonden de weg
naar de parochiezaal en luisterden naar een interessant
en boeiend debat.

ACTIVITEITEN
• Dorpsfeest
Tijdens de zomer van 2013 organiseerde het BPF samen
met vzw De Heide een buurtfeest. Samen met de
inwoners werd geklonken op een goede zomer.

DOSSIEROPBOUW

OVERLEG MET GEMEENTEBESTUUR
EN VERSCHILLENDE ACTOREN
• Nieuwe verkaveling aan de kerk
De resultaten van de dorpsbevraging toonden aan dat
de inwoners het behoud van het landelijke en groene
karakter wensen. De komst van een nieuwe verkaveling
aan de kerk deed dan ook het nodige stof bij de
inwoners opwaaien. Tijdens meerdere gesprekken met
de bevoegde schepenen werden deze bekommernissen
en wensen van de inwoners meegegeven.

• Overleg met het schepencollege en de lokale
politie
Op 2 april 2013 was er een overleg tussen het BPF, het
schepencollege en de lokale politie. De verkeersveiligheid
in het dorp werd aan de hand van foto’s en filmpjes
besproken. Voor enkele verkeersknelpunten werden
oplossingen geformuleerd ter bevordering van de
verkeersveiligheid in het dorp.

REALISATIES

• Verkeersknelpunten
Het BPF stelde een nota op met concrete voorstellen
om enkele verkeersknelpunten in het dorp aan te
pakken zoals bv. het tekenen van parkeerstroken in de
Burgemeester Maenhoutstraat, het plaatsen van een
spiegel op het kruispunt Vatestraat – Burgemeester
Maenhoutstraat. De nodige foto’s werden aan de nota
toegevoegd om het probleem en de voorgestelde
oplossing duidelijk te kaderen.

• Realiseren van oplossingen van enkele
verkeersknelpunten
Op vraag van het bewonersplatform werden maatregelen
genomen ter bevordering van de verkeersveiligheid in
het dorp. Zo kwam er ter hoogte van het verkeersplateau
in de Burgemeester Maenhoutstraat een asverschuiving
en werd er ter hoogte van de Vatestraat een spiegel
geplaatst.
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Prioriteiten voor de nabije toekomst:

• Ruimtelijke ordening
Het behoud van de open ruimte is een prioriteit voor
het bewonersplatform. De groep denkt na hoe de
bestaande open ruimte kan worden versterkt en hoe er
tegemoet kan worden gekomen aan de stijgende vraag
naar woonuitbreiding.

• Verkeer en mobiliteit
Het bewonersplatform wil blijvend werk maken van
een verkeersveilige dorpskern door onder meer het
aanleggen/verbeteren van fietspaden en trottoirs,
sluipverkeer te bannen en verkeersremmers te laten
plaatsen waar nodig. Samen met de gemeente wil de
groep bekijken hoe het aanbod van De Lijn in het dorp
kan worden gegarandeerd.

• Trage Wegen
Oude wandelwegen en trage wegen weer laten openen
of toegankelijker maken zodat inwoners hier terug
gebruik kunnen van maken.

• Communicatie met de inwoners en met de
gemeente
Het vertolken en behartigen van wat er leeft in Lemberge
door middel van een goede communicatie met de
respectievelijke ambtenaren en politici. De groep wil
jaarlijks een samenkomst met de beleidsmakers van
Merelbeke organiseren, zodat de Lembergenaar op de
hoogte wordt gehouden van de genomen beslissingen.

• Komst van een polyvalente zaal
De gemeenteschool van Lemberge wordt verbouwd
naar een passieve school. In de school zal er ook een
polyvalente zaal zijn waar de verenigingen van het dorp
gebruik kunnen van maken. Aangezien de vraag vanuit
de lokale verenigingen naar een zaal hoog is, volgt het
BPF dit dossier van nabij op.
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4.6 Flora
De wijk Flora verschilt in vele opzichten van de andere deelgemeenten van Merelbeke. Flora is gelegen in het noorden van de
gemeente en grenst aan de stad Gent. Flora is een verstedelijkt gebied en telt 5500 inwoners. Op het vlak van lokale dienstverlening en plaatselijke verenigingen kunnen de inwoners kiezen uit een ruim aanbod. De aanwezigheid van het Liedermeerspark is
een groene troef voor de wijk waar de vraag naar open ruimten groot is.
In mei 2011 ging het DORP inZICHT project van start. Door de verstedelijking en het groot aantal inwoners werd er met een elektronische vragenlijst gewerkt en was het voor de vrijwilligers een uitdaging om het project uit te voeren. De leden slaagden er in
om het project succesvol uit te voeren en in juni 2012 werden de resultaten aan de inwoners voorgesteld.
De projectgroep kreeg er nog enkele leden bij en zette in september 2012 zijn eerste stappen als zesde bewonersplatform van
Merelbeke. Uit de resultaten van de DORP inZICHT bevraging werden 4 prioriteiten naar voor geschoven: trage wegen, ruimtelijke ordening, zwerfvuil en de samenwerking tussen de verenigingen. Daar het BPF over voldoende leden beschikt, werd voor
elke prioriteit een werkgroep samengesteld.
Ook de volgende jaren wil het bewonersplatform verder werken rond de thema’s naambekendheid, verenigingen verenigen,
propere Flora, ruimtelijke ordening en verkeer.
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Waarop tot op heden al werd ingezet:

COMMUNICATIE MET HET DORP

DOSSIEROPBOUW

• Website

• Trage Wegen

Om de inwoners van Flora te informeren werd een
website ontwikkeld. Op deze manier worden de
inwoners duidelijk geïnformeerd over de werking
van het bewonersplatform. Via de website wordt een
interactieve agenda aangeboden waarop de plaatselijke
verenigingen hun activiteiten kunnen bekend maken.

ACTIVITEITEN
• Zwerfvuilactie
In het voorjaar 2013 deed het bewonersplatform mee
aan de jaarlijkse lenteschoonmaak van de gemeente.
Samen met enkele enthousiaste inwoners werden de
wegen proper gemaakt en werden knelpunten in kaart
gebracht. Door de knelpunten in kaart te brengen, kan
er in de toekomst gericht worden gewerkt aan een
‘Propere Flora’.

• Nieuwjaarsreceptie
Om te klinken op het nieuwe jaar werden alle
inwoners van Flora in januari 2013 uitgenodigd op een
nieuwjaarsdrink. Het bewonersplatform maakte van
de gelegenheid gebruik om zich voor te stellen en de
prioriteiten voor het komende werkjaar uit de doeken te
doen.

26

Enkele leden van het bewonersplatform trokken de
wandelschoenen aan en met kaart en fototoestel in de
hand werden de trage wegen in Flora in kaart gebracht.
Na de staptocht werd er per weg bekeken welk
onderhoud aangewezen is. Deze grondige oefening
werd neergeschreven in een nota en werd in juni 2013
afgegeven aan de bevoegde schepen.

• Ruimtelijke Ordening
Uit de DORP inZICHT bevraging bleek de vraag
naar meer groen in de wijk en een bouwstop voor
appartementen zeer groot. Vanuit deze vaststelling
stelde het bewonersplatform een nota op over de
toekomst van Flora. De nota belicht enkele richtlijnen
waaraan toekomstige bouwprojecten zouden moeten
voldoen en een aantal voorstellen over de invulling van
braakliggende gronden in Flora.

OVERLEG MET GEMEENTEBESTUUR
EN VERSCHILLENDE ACTOREN
• Overleg met de schepen van ruimtelijke
ordening
Vooraleer er werd gestart met de opmaak van de
visienota over ruimtelijke ordening, ging het BPF in
gesprek met de bevoegde schepen. De schepen
schetste het huidige beleidskader en ging in gesprek
met het BPF over de bezorgheden van de wijk omtrent
de golf van appartementenbouw en de vraag naar meer
groen.

Prioriteiten voor de nabije toekomst:
• Naambekendheid
Net zoals de verenigingen binnen Flora, moet het BPF ingeburgerd geraken bij zowel het verenigingsleven als de burgers. Door
activiteiten te organiseren, de buurt minimum eens per jaar te informeren en te raadplegen, de website actueel te houden en
te promoten, kan er meer betrokkenheid ontstaan.

• Verenigingen verenigen
Vanuit de enquête komt de vraag naar méér verenigingsleven op Flora. Er zijn echter veel verenigingen actief, maar deze raken
niet bekend bij de Floranaren. Het bewonersplatform wil een brug zijn om de verenigingen bekend te maken in de buurt door
onder meer de verenigingen samen te brengen voor overleg en via de website van het BPF een activiteitenkalender aan te
bieden.

• Propere Flora
De inwoners zien Flora in de toekomst uitgroeien naar een karaktervolle groene wijk. De omgeving kan het best worden
beschermd door het stimuleren van natuurontwikkeling, het opzetten van een campagne tegen zwerfvuil (41% van de
inwoners geeft aan dat zwerfvuil een probleem is), het beperken van verkavelingen en verkeersbeperkende maatregelen.

• Ruimtelijke ordening en verkeer
Uit de enquête blijkt dat de meerderheid van de inwoners van Flora niet tevreden is met de manier waarop het gemeentebestuur
met ruimtelijke ordening omspringt en men vindt onvoldoende gehoor bij het gemeentebestuur. Het BPF wil een oplijsting
maken van de huidige open ruimte en hierover in gesprek gaan met de gemeente. Het BPF wil met het gemeentebestuur
creatief meedenken hoe er een evenwicht kan ontstaan tussen bouwen en leefbaarheid van de buurt. Daarnaast wil de groep
de plaatsen aanduiden waar kleine ingrepen de verkeersveiligheid kunnen verbeteren voor zowel voetganger, fietser als auto.
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4.7 Conclusie
De voorbije vier jaar werd DORP inZICHT 6 keer toegepast in
de gemeente Merelbeke. In totaal engageerden ongeveer
120 inwoners zich in 1 van de 6 projectgroepen. Een groot
deel van deze vrijwilligers nam daarna ook taken op bij de
oprichting en uitbouw van de bewonersplatforms. Zonder
het engagement van de inwoners van Merelbeke, was het
onmogelijk geweest om het project uit te bouwen tot op
het niveau waar het nu staat.
Via het DORP inZICHT project kregen inwoners de kans
om hun stem te laten horen. De inwoners van iedere
deelgemeente kregen de kans om samen na te denken
over de toekomst van hun dorp. In totaal vulden 3.311
inwoners een vragenlijst in. Ook al was elke vragenlijst
uniek, toch kan in het algemeen worden gesteld dat
inwoners zich sterk betrokken voelen bij hun dorp, er
graag wonen en bereid zijn om een actieve rol te spelen in
de ontwikkeling van hun dorp.
Die bereidheid bleek ook uit de oprichting van de
bewonersplatforms in elk van die dorpen en buurten. In
die bewonersplatforms engageren zich op dit moment
52 bewoners die zowat elke maand gaan samenzitten
om zich te buigen over de noden en behoeften van het
dorp, maar ook over de kracht en de potenties ervan en
wat daarmee aan te vangen. Maar praatbarakken zijn het
allerminst, getuige daarvan de vele dossiers, initiatieven
en activiteiten die uit die besprekingen zijn voortgevloeid.
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Dat vergt veel energie van al deze mensen die – het
weze benadrukt – dit engagement volledig vrijwillig en
onbezoldigd opnemen.
Dit engagement werd door het gemeentebestuur
van Merelbeke gehonoreerd met een erkenning van
de bewonersplatforms, het ondertekenen van een
afsprakennota en het voorzien van werkingsmiddelen
voor elk van die bewonersplatforms. Bovendien reserveert
de gemeente een bedrag op de begroting om initiatieven
die worden aangedragen door de bewonersplatforms te
kunnen realiseren. Een ander belangrijk signaal van haar
bereidheid om op een andere manier naar de dorpen
te kijken en er mee samen te werken is de inzet van een
contactambtenaar als go-between tussen gemeentebestuur en bewonersplatforms. Hij speelde een niet
onbelangrijke rol in de sensibilisering van politici en
ambtenarij voor meer bewonersbetrokkenheid en inzet op
de dorpen. Op het terrein resulteerde dit in een aantal zeer
concrete initiatieven die het leven in de dorpen weer wat
aangenamer maken.
Maar, zoals in de inleiding gesteld, er mag al heel wat
vooruitgang geboekt zijn, er zijn nog belangrijke stappen
te zetten en klippen te omzeilen. In het volgende hoofdstuk
staan we stil bij enkele aandachtspunten om de werking
van de bewonersplatforms en de samenwerking met de
gemeente nog vlotter te laten verlopen en verder uit te
bouwen.
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5

AANBEVELINGEN

5.1 Interne werking bewonersplatforms
• Agendaopmaak
De resultaten van de DORP inZICHT-bevraging vormen de
legitimering van de werking van een bewonersplatform.
De bevraging en de open bewonersvergaderingen zijn
twee belangrijke inspiratiebronnen bij de opmaak van
de agenda.
Tijdens de eerste werkjaren focusten de BPF’s voornamelijk op de thema’s mobiliteit en verkeersveiligheid.
De komende jaren kunnen andere thema’s worden
opgepikt waardoor de werking van de BPF’s verbreedt.

• Opmaak van een jaarplanning
Een bewonersplatform stelt bij het begin van het
werkjaar een jaarplanning op. In de jaarplanning dient
voldoende rekening te worden gehouden met het
inplannen van een open bewonersbijeenkomst en de
communicatie naar de inwoners. De jaarplanning moet
zorgen voor een duidelijk kader waarbinnen een groep
zijn werking concreet vorm geeft.
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• Uitkijken naar extra leden
Een bewonersplatform is geen gesloten groep. Om het
draagvlak binnen het dorp te verruimen en een nieuwe
wind in de werking te laten waaien, is het belangrijk om
te streven naar nieuwe leden in de groep. De praktijk
leert dat het werken met werkgroepen of partners helpt
om nieuwe leden bij de werking te betrekken.

• Rolbewaking
De afsprakennota bepaalt de rol van de bewonersplatforms. Acties van een groep moeten steeds ten
goede komen van het hele dorp. Wanneer de agenda
van het BPF en privé-acties in elkaar vervlochten
geraken, zal dit de geloofwaardigheid en legitimiteit van
de groep in gevaar brengen.
De afsprakennota wordt in samenspraak met de
voorzitters in 2014 herschreven. Op basis van de
input en ervaringen van de bewonersplatforms wordt
de afsprakennota, die de samenwerking tussen het
gemeentebestuur en de bewonersplatforms bepaalt,
geoptimaliseerd.

5.2 Contactambtenaar
• Contactpersoon voor de groepen
De functie van contactambtenaar zal in de toekomst verruimen. Door het wegvallen van Samenlevingsopbouw tijdens de
vergadering, valt een directe informatiestroom weg. De nood verhoogt om nog meer in te zetten op direct contact met de
voorzitters en de bewonersplatforms. Daarom volgende aanbevelingen:
➜ De contactambtenaar is minimaal 1 keer per jaar aanwezig op een vergadering van het bewonersplatform.
➜ Bij de start van het werkjaar is er individueel overleg tussen de voorzitter van elk platform en de contactambtenaar.
➜ Er is tussen de voorzitters en de contactambtenaar regelmatig contact via de telefoon of via mail.

• Coördinatiefunctie
De aanwezigheid van zes actieve bewonersplatforms vraagt voldoende coördinatie. De contactambtenaar dient daarom
binnen de gemeente en voor de BPF’s het centrale punt te blijven waar de informatie toekomt en vertrekt. Enkel wanneer
deze rol door alle partijen wordt onderschreven, kan een effectieve communicatie en samenwerking worden gegarandeerd.
Daarom deze aanbevelingen:
➜ De contactambtenaar krijgt in zijn takenpakket voldoende ruimte en tijd om deze rol te vervullen.
➜ De contactambtenaar wordt in zijn functie erkend door het schepencollege en de collega’s-ambtenaren.

• Opvolging van brieven en acties van bewonersplatforms
Het is de taak van de contactambtenaar om de brieven van de bewonersplatforms op te volgen. Dit houdt in dat op
regelmatige tijdstippen diensten worden aangemoedigd om antwoorden voor te bereiden en beslissingen uit te voeren. De
contactambtenaar heeft hierin een duidelijke coördinerende taak. Het is de bevoegdheid van de diensten om antwoorden te
formuleren en beslissingen uit te voeren.
De uitvoering van de gemaakte beloftes verloopt traag. De dorpen moeten te lang wachten om het effectieve resultaat op het
terrein te zien waardoor het geduld van de groepen zwaar op de proef wordt gesteld.
Er is nood aan een duidelijke taakverdeling. Het zijn de bevoegde diensten die de inhoud van de antwoorden bepalen en de
brief opstellen. Deze manier van werken zal de inhoud van de briefwisseling sterk ten goede komen.
➜ De contactambtenaar dient daarom aanwezig te zijn op het multidisciplinair overleg.
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5.3 College van
Burgemeester en Schepenen
• Inspraak en participatie: consequenties voor het dagelijkse beleid
De beleidskeuze om via bewonersplatforms de band met de deelgemeenten te versterken en via deze weg inspraak en
participatie te garanderen heeft implicaties voor de dagelijkse werking van de gemeente. Om een duurzame werking van de
bewonersplatforms te garanderen is er nood aan een duidelijk beleidskader dat bewonersparticipatie verankert in het politieke
en ambtelijke werk en dat daarvoor doelstellingen, acties en vormen van evaluatie vastlegt.

• Vast agendapunt op het schepencollege
De brieven en acties van de bewonersplatforms worden wekelijks op het schepencollege besproken. Het is belangrijk dat hier
de nodige aandacht wordt aan besteed zodat duidelijke en gerichte brieven kunnen vertrekken naar de groepen. Wanneer
verdere stappen noodzakelijk zijn, dan is het belangrijk dat de bevoegde schepen de verantwoordelijkheid opneemt om in
samenspraak met de bevoegde diensten dit dossier op te volgen en de bewonersplatforms daarover tussentijds te informeren.
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5.4 Samenwerking tussen de bewonersplatforms en de
gemeente
• Communicatieafspraken werken
De voorbije jaren is veel energie gestoken in het
vinden van een duidelijke communicatielijn tussen de
gemeente en de bewonersplatforms. De praktijk leert
dat deze afspraken werken indien iedereen zich aan de
afspraken houdt. Daarom deze aanbeveling:
➜ De communicatieafspraken worden op regelmatige
basis geëvalueerd en aangepast waar nodig.

• Tijdige en eenduidige communicatie naar de
bewonersplatforms
Een begrijpelijke wrevel van bewonersplatforms is
dat de gemeente soms lang wacht om te reageren
op hun schrijven. Het enthousiasme binnen een
bewonersplatform is sterk afhankelijk van de tijdige
reactie vanuit de gemeente. Zowel naar inhoud als naar
tijdigheid kan er nog vooruitgang worden geboekt en
daarom deze aanbevelingen:
➜ Er worden termijnen vastgelegd waarbinnen er
moet worden geantwoord.
➜ Bewonersplatforms krijgen een bevestiging van
ontvangst.
➜ Binnen de gemeente wordt bekeken hoe BPF’s
beter zicht krijgen op de manier waarop een
antwoord tot stand komt en wat de stand van
zaken is van een dossier.

• Participatiereflex bij ambtenaren en
schepencollege
De afsprakennota beschrijft de wisselwerking tussen
het schepencollege en het bewonersplatform.
Bewonersplatforms kunnen suggesties en acties
doorsturen naar de gemeente. Anderzijds kan het
College zelf vragen, dossiers, acties naar het
bewonersplatform richten. Terwijl de bewonersplatforms
hier ten volle gebruik van maken, moet het College
deze rol duidelijk nog opnemen. Wanneer ook het
schepencollege en de ambtenaren actief deze rol
opnemen, kunnen we spreken van een wisselwerking
en een echt participatiebeleid. Daarom de volgende
aanbevelingen:
➜ De contactambtenaar bevordert de participatiereflex
en werkt hiervoor acties uit. Hij wordt hierin
bijgestaan door zijn diensthoofd die tijdens het
clusteroverleg hieraan de nodige aandacht besteedt.
➜ De collegeverslagen en de begroting worden
gescreend op interessante beleidsdossiers voor de
dorpen om hen hierover te informeren en hen waar
wenselijk te betrekken.

• Inspraak in grote projecten
Bij de heraanleg van de Gaversesteenweg kregen de
bewonersplatforms van Schelderode en Melsen een
duidelijke rol om de stem van de inwoners te kanaliseren
en te vertegenwoordigen. Dit traject was zowel voor
de betrokken schepenen als de bewonersplatforms
een aangename samenwerking. Deze vorm van
samenwerken werkt en bevestigt de rol van de
bewonersplatforms. Daarom volgende aanbevelingen:
➜ De uitwerking van een traject verdient de nodige
aandacht. Bij de opmaak wordt er met haalbare
deadlines rekening gehouden.
➜ Het is voor alle betrokkenen duidelijk wat er van
elkaar wordt verwacht. Van bij de start is duidelijk
binnen welk kader er wordt gewerkt.
➜ Van bij de start wordt bepaald op welke manier en
binnen welke termijn er zal worden teruggekoppeld.
➜ Voor terugkerende dossiers zoals bv. de opmaak
van een RUP wordt een vaste inspraakstructuur
opgemaakt.
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6

NAWOORD

Na vier jaar is het participatieproject DORP inZICHT beëindigd. In elke
deelgemeente voerden enthousiaste inwoners het DORP inZICHT
project uit en vormden zich later om tot een bewonersplatform.
De gemeente ondersteunt de werking van de bewonersplatforms
door hen formeel te erkennen, een afsprakennota met hen te
ondertekenen en hen van de nodige werkingsmiddelen te voorzien.
Een contactambtenaar kreeg de verantwoordelijkheid om de
werking van de bewonersplatforms op te volgen en waar nodig te
ondersteunen.
In vier jaar tijd groeiden zowel de gemeente als de bewonersplatforms in hun rol en nieuwe vorm van samenwerking. Het was een
interessante zoektocht om de verwachtingen van beide groepen op elkaar af te stemmen en de nodige communicatieafspraken
te laten werken. Het was een proces van vallen en opstaan maar de succesvolle samenwerking binnen enkele projecten van het
voorbije werkjaar zijn een bewijs dat het in de gewenste richting evolueert.
Deze brochure biedt inspiratie voor het opzetten van gelijkaardige projecten in gemeenten en steden in Vlaanderen. Het werken
met bewonersplatforms biedt gemeentebesturen een kans om op een vernieuwende manier samen te werken met inwoners.
Door rechtstreeks in contact te treden met betrokken inwoners over specifieke dossiers, kunnen gevoeligheden vroeg worden
gedetecteerd en kunnen de ervaringen van inwoners worden meegenomen bij de opmaak van een dossier. Het rechtstreekse
contact bevordert de band tussen de inwoners en het gemeentebestuur.
Het opzetten van participatieprojecten vraagt de nodige voorbereiding en ondersteuning maar zoals bovenstaand project
aantoont, loont het de moeite om als gemeentebestuur de kaart van inspraak en participatie te trekken.
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