MIDDELKERKE: EEN KUSTGEMEENTE MET AANDACHT VOOR ZIJN DORPEN
M

iddelkerke bestaat uit 9 deelgemeenten: er is de toeristische kustzone, maar er zijn ook enkele kleinere
dorpen. Het gemeentebestuur vroeg Samenlevingsopbouw om de kleinste dorpen in het ‘Hinterland’ (SintPieters-Kapelle, Slijpe, Schore en Mannekensvere) nieuw leven in te blazen.
De leefbaarheid in de dorpen staat immers onder druk: dienstverlening trekt weg, buurtwinkels sluiten en
men ziet het sociaal contact achteruit gaan. Dit vormt vooral een probleem voor ouderen, hulpbehoevenden
of mensen in armoede die weinig of niet kunnen rekenen op een sociaal netwerk.
Bovendien hebben heel wat dorpsbewoners het gevoel dat het beleid weinig aandacht voor hen heeft en dat
alle aandacht en middelen naar de kuststreek gaan. Tijd voor actie dus!

Het bezoekersteam: een zorgnetwerk op maat
Met het bezoekersteam willen we sociaal isolement doorbreken en op een actieve manier zorgnoden opsporen. Gemeente, seniorenadviesraad, OCMW, politie, ziekenzorg en Samenlevingsopbouw slaan hiervoor de handen in elkaar. Gemeente en OCMW coördineren het bezoekersteam
aan de kust, Samenlevingsopbouw neemt de dorpen voor zijn rekening.
Sinds 1 juli 2010 brengt een vrijwilliger uit de buurt elke 80-jarige een verjaardagsbezoekje. Een
gezellige babbel vormt de kern van het bezoek. Waar nodig geeft de vrijwilliger informatie over
dienstverlening of maakt hij een afspraak voor een volgend bezoekje.
Iedere senior kan bij het bezoekersteam terecht. Voor mensen die graag regelmatig een bezoekje
krijgen wordt een vaste vrijwilliger ingezet. Voor andere zorgvragen wordt doorverwezen naar
thuiszorgdiensten of de maatschappelijk werker van het OCMW

Een onderzoek in ieder dorp als basis

Een betere relatie tussen bewoners en bestuur

In elk dorp maken we gebruik van de methodiek DORP inZICHT. Bewoners onderzoeken hierbij zelf
de leefbaarheid van hun dorp. Ze kiezen vragen die betrekking hebben op verschillende aspecten
van het leven in hun dorp zoals sociaal leven, verkeersveiligheid en dienstverlening. Vrijwilligers
verdelen de vragenlijsten in het dorp en stellen ten slotte de resultaten van hun onderzoek aan de
bewoners voor. De resultaten worden overgemaakt aan het gemeentebestuur, maar de bewoners
zitten daarna ook zelf niet stil. Ze organiseren sociale activiteiten, ze brengen knelpunten of voorstellen aan en geven hun mening over voorliggende beleidskwesties.

Naast de zichtbare resultaten is er ook een verandering in de ‘geesten’.
Bewoners appreciëren het dat het gemeentebestuur hen betrekt. Ze merken ook dat er rekening gehouden wordt met hun voorstellen. Politici ervaren dat bewoners bereid zijn om op een constructieve manier na te denken
over de toekomst van hun dorp.
DORP inZICHT is belangrijk voor ons dorp want het legt een positieve en duidelijke link tussen wat speelt bij de bewoners en het gemeentebestuur dat
het zich afvraagt.
(Joke Spruytte, vrijwilliger uit Mannekensvere)

Opnieuw leven in de brouwerij

Dankzij DORP inZICHT krijgen de inwoners van onze landelijke dorpen de
kans om mee te beslissen over de gang van zaken in hun dorp.
(Geert Verdonck, schepen)

In Sint-Pieters-Kapelle was het feestcomité ‘de Kapellevrienden’ op sterven na dood. Dankzij DORP
inZICHT is de groep aangevuld met nieuwe bewoners. Men organiseert activiteiten zoals een rommelmarkt, een glühweinavond, een jaarlijkse kermis, ... De bewoners van Sint-Pieters-Kapelle wensen een zaaltje en speelruimte voor de kinderen. Het gemeentebestuur onderzoekt momenteel op
welke manier dit vorm kan krijgen.

De opbouwwerker brengt de bewoners samen en vormt de brug met het
gemeentebestuur. Op die manier komen vragen van bewoners bij de juiste
gemeentelijke dienst terecht, en heeft de gemeente een aanspreekpunt
wanneer advies gevraagd wordt aan de bewoners.

Dankzij DORP inZICHT leeft het dorp toch een beetje. Omdat er geen ontmoetingsplaats is proberen we met wat activiteiten de mensen bijeen te krijgen.
(Evelien Vandermeersch, vrijwilliger uit Sint-Pieters-Kapelle)
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In Slijpe organiseren de bewoners originele initiatieven om de bewoners samen te brengen: zoals
een café voor één dag in het leegstaande oud gemeentehuis, een vertelavond, een ‘dag van de
buren’. Daarnaast is er ook een dorpskrant. Vrijwilligers interviewen dorpsgenoten, nemen contact
op met de scholen en maken samen met de verenigingen een activiteitenkalender op.

DORP inZICHT
DORP inZICHT is een methodiek waarbij bewoners zelf een leefbaarheidsonderzoek opzetten. Ze kiezen daarvoor uit een set van 300 vragen over thema’s als
wonen, werken, verkeer, veiligheid, voorzieningen, leefklimaat, ... De vragen zijn
afgestemd op het dagelijks leven in hun dorp. De vragenlijst wordt daarna verdeeld en terug opgehaald bij alle bewoners vanaf 12 jaar. Via een internettoepassing kunnen alle verworven gegevens worden ingevoerd. De noden en
behoeften van alle dorpsbewoners worden zo op een eenvoudige manier in
kaart gebracht. Resultaten van de bevraging kunnen als basis worden gebruikt
om concrete acties te ondernemen rond bepaalde thema’s of knelpunten in het
dorp, waar nodig in samenwerking met het gemeentebestuur.
DORP inZICHT is geschikt voor dorpen met 200 tot 3000 inwoners en werd al in
een vijftigtal dorpen in Vlaanderen toegepast.

In Schore krijgt men € 5000 van de Koning Boudewijnstichting voor de opwaardering van het
dorpsplein. Petanquepleintjes, een dorpsbarbecue, picknicktafels en zitbanken zullen van het
plein een echte ontmoetingsplaats maken. Ook het gemeentebestuur draagt zijn steentje bij: de
zandbak wordt opgefrist en er komen voetbalgoals, vuilnisbakken en een fietsenrek. Ter ondersteuning van het verenigingsleven werd al een folder met daarin een voorstelling van alle verenigingen opgemaakt.

Naar aantrekkelijke dorpen en een verhoogde verkeersveiligheid
In Slijpe en Schore komt er binnenkort een dorpskernvernieuwing. In Slijpe kregen de vrijwilligers
uit de bewonersgroep de plannen in primeur te zien en konden ze hun opmerkingen doorgeven.
Daarna werd er door het gemeentebestuur een informatieavond georganiseerd voor het hele dorp.
We hopen dat voor Schore dezelfde werkwijze wordt gehanteerd. Het gemeentebestuur voorziet in
Slijpe op vraag van de bewoners ook een gemachtigd opzichter die de kinderen helpt oversteken.

Meer informatie: www.dorpinzicht.be

Om het gebrek aan winkels in de dorpen op te vangen, deed men in Sint-Pieters-Kapelle het voorstel om een wekelijkse markt te organiseren. Het gemeentebestuur kon zich in dat voorstel vinden, en sinds januari 2010 gaat er elke woensdagochtend een markt door op het kerkplein.
Bewoners en passanten kunnen er terecht voor brood, vlees en groenten en fruit.
Voor de inwoners van Mannekensvere is verkeer een centraal thema. Een drukke gewestweg doorkruist het dorp. Samen met het gemeentebestuur wordt bekeken welke ingrepen mogelijk zijn.
In alle dorpen vragen de bewoners de aanleg van fietspaden. De fietspaden tussen de dorpen worden gefaseerd uitgevoerd. De eerste in de rij is het fietspad tussen Sint-Pieters-Kapelle en Slijpe.
Het wordt in 2011 aangelegd.
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