Ontmoetingsmoment Oost- en West-Vlaanderen

DORP inZICHT brengt mensen samen

250 enthousiaste bewoners in Reningelst

West- en Oost-Vlamingen steken de grens over

SLIJPE

RENINGELST

op zaterdag 25 april organiseerden Samenlevingsopbouw

polderdorp - druk verkeer - verenigingsleven Middelkerke - nieuwe ringweg

Landelijk dorp in de Westhoek - veel ruimte
voor natuur en recreatie - bloeiend verenigingsleven - fietsdorp en wielerritten

West- en Oost-Vlaanderen een ontmoetingsdag voor alle mensen die ooit met DORP inZICHT hebben gewerkt. DORP inZICHT
is een methodiek waarbij bewoners zelf een onderzoek uitvoeren naar de leefbaarheid van hun dorp. De leefbaarheid staat in
veel dorpen immers onder druk. Sinds de fusies in 1976
bestaat er vaak een moeilijke relatie met het gemeentebestuur. Er is ook de instroom van nieuwe bewoners, die soms
moeilijk aansluiting vinden bij het bestaande dorpsleven.
16 van de 29 dorpen die DORP inZICHT hebben toegepast
waren van de partij in de gemeentelijke zaal van Poeke. Op dit
ontmoetingsmoment konden de bewoners van kleine dorpen
hun ervaringen uitwisselen. Het eerste deel droeg de naam
‘DORP inZICHT als schakel tussen de dorpsbewoners en het
beleid’. We noteerden rake uitspraken zoals:
De contacten met het gemeentebestuur verlopen goed maar
niet vlot. Het gemeentebestuur heeft soms maanden nodig om
een kleine beslissing te nemen.
Het werken aan een goed contact met het bestuur is een heel
langzaam proces.
Je moet kunnen aantonen dat bewoners er niet alleen zijn om
te klagen, je moet zelf voorstellen doen zodat ze zien dat we
ook iets kunnen. Het moet vanuit de mensen komen, laten zien
hela we zijn er nog! En dan herhalen en herhalen en herhalen.

In het tweede deel werd stilgestaan bij de resultaten die DORP
inZICHT heeft opgeleverd. Er werd gesproken over speelpleintjes, lijnbussen, zwerfvuilacties, dorpskernvernieuwingen, ... Dat
de bevraging van DORP inZICHT waardevol is, bleek meermaals.
DORP inZICHT is een zeer goed middel om echt de mening van
de mensen te kennen, en dit op papier te hebben. Dat is concreet materiaal om bij de stadsdiensten op tafel te kloppen. Er
is ook een lange ‘houdbaarheidsdatum’, de resultaten blijven
zeker vijf jaar relevant.
DORP inZICHT is waardevol omdat we niet meer voor onszelf
rond de tafel zitten maar wel voor ons dorp. Dit moet soms herhaald worden. Denk niet voor jezelf, denk voor het dorp! DIZ
zorgde ervoor dat we als bewonersgroep een blijvend draagvlak hebben om te kunnen spreken in naam van het algemeen
belang van het dorp.

Bij een hapje en een drankje werd nog nagepraat. Alle aanwezigen
spraken de wens uit om dit initiatief te herhalen. Wordt vervolgd?

‘graag een café en andere resultaten ’
De vrijwilligers van DORP inZICHT organiseerden op 26 april
een dorpsbijeenkomst waarbij de resultaten aan de andere
dorpsbewoners werden voorgesteld. Maar liefst 74% van de
mensen vindt het (heel) aantrekkelijk om in het polderdorp
Slijpe te wonen. Dit bleek duidelijk uit de bevraging van DORP
inZICHT. Maar er zijn ook knelpunten. De opslag van grasafval
aan de Slijpebrug en de autostrade is voor veel mensen een
doorn in het oog is. Ook over het openbaar vervoer en de algemene verkeersdrukte (heel wat verkeer naar Middelkerke)
waren er veel opmerkingen. De inwoners van Slijpe missen
een café in hun dorp. De meerderheid van de mensen wenst
ook meer betrokken te worden bij de opmaak van plannen en
beslissingen voor Slijpe ...
Schepen van samenlevingsopbouw Geert Verdonck drukte zijn
appreciatie uit voor alle vrijwilligers die met veel enthousiasme hun schouders onder DORP inZICHT hebben gezet.
De werkgroep DORP inZICHT zal nu in samenwerking met het
gemeentebestuur verder werken aan de leefbaarheid van
Slijpe op basis van de resultaten van de bevraging. Er zal onder
andere overleg komen over extra fietsenstallingen aan de
kerk, het moderniseren van de gemeentelijke zaal Ter Zelte en
het organiseren van computerlessen voor de inwoners.
Ondertussen heeft DORP inZICHT al tot één concreet resultaat
geleid: het gemeentebestuur stelde een gemachtigd opzichter
aan die de schoolgaande kinderen voor en na school helpt
oversteken.
DORP inZICHT leeft in Slijpe. Iedere inwoner ouder dan twaalf
jaar kreeg een vragenlijst, en bijna 70% van de inwoners vulde
die ook in. DORP inZICHT heeft er ook voor gezorgd dat mensen
elkaar beter leren kennen.
Toen ik mijn vragenlijsten rondbracht, heb ik mijn nieuwe
buurvrouw meegenomen. Zo kon ze direct kennis maken
met al onze buren. (Marleen)
Ik kende eigenlijk niemand in het dorp, tot iemand uit de
straat voor mijn deur stond met de vragenlijst van DORP
inZICHT. Zo raakte ik geïnteresseerd, en nu overweeg ik zelfs
mee te werken als vrijwilliger.(Johnny)

Bewonersplatform Reningelst valt voor DORP inZICHT.
In februari 2008 werd het bewonersplatform van Reningelst
opgestart op initiatief van stad Poperinge. Zo wil het stadsbestuur de bewoners uit het dorp meer betrekken bij het
beleid. Al gauw stelde het bewonersplatform zich de vraag
hoe men zicht kon krijgen op de noden en behoeften van de
dorpsbewoners... DORP inZICHT bleek hierbij de geschikte
methodiek.
Maar liefst 80% van de inwoners van Reningelst vulden de
vragenlijst DORP inZICHT in, een groot succes dus! De afgelopen maanden was het bewonersplatform dan ook druk in
de weer met de verwerking van alle vragenlijsten.

Bewonersbevraging en bijeenkomst een waar
succes.
Vrijdagavond 15 mei 2009 was het zover. Maar liefst 250
nieuwsgierige inwoners waren present op de bewonersbijeenkomst waar de resultaten van de bevraging werden
voorgesteld. Schepen Jurgen Vanlerberghe gaf in zijn
nawoord aan dat het stadsbestuur de inzet en het engagement van de bewoners sterk op prijs stelt. De resultaten van
de bewonersbevraging bieden alvast een belangrijk aanknopingspunt voor de verdere samenwerking tussen het
stadsbestuur en het bewonersplatform van Reningelst.
“Heel wat inwoners zijn enthousiast over het feit dat we
eens de kans kregen om onze mening te zeggen. Bewoners
hebben hun stem laten horen... bewoners en beleid kunnen
nu de handen in elkaar slaan om samen te werken aan een
mooie toekomst voor alle inwoners van Reningelst”.

Naast de voorstelling van de resultaten was er ook een verenigingsbeurs. Zo konden de bewoners ook kennis maken
met de diverse lokale verenigingen. Elke vereniging uit het
dorp kreeg een infostand ter beschikking om hun werking
voor te stellen aan de inwoners.

DORP inZICHT Slijpe dat was:
DYNAMIEK - BLIK OP DE TOEKOMST SOCIALE CONTACTEN - MENING VAN INWONERS

“Er zijn hier verenigingen bij waar ik nog nooit van had
gehoord. Het is dan ook leuk om op deze avond eens kennis
te maken met al de verenigingen” (bewoner Reningelst)

karen.viaene@samenlevingsopbouw.be
T. 0498 90 58 42

DORP inZICHT Reningelst dat was
STEM WERD GEHOORD - ER ZIJN GEDRAGEN AGENDAPUNTEN - GOEDE BASIS VOOR SAMENWERKING MET
STADSBESTUUR - DYNAMIEK ONDER DE BEWONERS GROEI NAAR IDENTITEIT VOOR HET DORP
katrien.laga@samenlevingsopbouw.be
T. 0477 70 66 20
Twee trotse vrijwilligers uit Slijpe presenteren de resultaten
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