LEEFBARE DORPEN IN DIKSMUIDE

LEADER WESTHOEK
TUINWIJK EN EEKHOUTE
IN ACTIE!

In het Leader-project ‘Sociale huisvesting in kleine kernen
Westhoek’ zijn de sociale woonwijken Tuinwijk in De Mokker
(Koekelare), Eekhoute in Proven (Poperinge) en de Rozestraat
en Alfons Vanheelaan in Lo betrokken. We vroegen de bewoners
naar hun ervaringen als huurder van een sociale woning in een
dorp. We halen er nu de stof uit voor een bredere discussie over
de inplanting en toewijzing van sociale huurwoningen in kleine
kernen in de Westhoek. Er kwamen ook lokale knelpunten boven
water, problemen in de woonomgeving of wensen ten aanzien
van de bouwmaatschappij. Samen met de bewoners pakken we
deze werkpunten aan.

Bewonersgroep Tuinwijk
In juli kwam een groep van twaalf wijkbewoners bijeen om een
advies over de woonomgeving voor het gemeentebestuur op te
maken. Het plein in de wijk, nu een ‘bak keien’ met enkele
bomen, willen de bewoners graag heringericht zien als ontmoetingsplaats. Zij gaven ook suggesties mee om de verkeersveiligheid in de wijk te verbeteren. Met dit advies duiken we op 31/8
opnieuw de wijk in om zoveel mogelijk bewoners de kans tot
inspraak te geven. Op 7/09 is er een bewonersvergadering
samen SHM De Mandel. De renovatie van de woningen en vragen
over de dienstverlening komen hier aan bod.

Dorpen inspireren elkaar.

Een blik in de achteruitkijkspiegel

Op 30 juni ’11 werd het coördinatorenoverleg opgestart. Het
biedt forum voor dorpsraden en bewonersplatforms. Zowel de
samenwerking met de stad, als uitwisseling tussen de bewonersgroepen komen hier aan bod. Tijdens het officiële gedeelte werden de afsprakennota’s tussen dorpsraad/bewonersplatform en het stadsbestuur ondertekend. Op deze manier
wil men de samenwerking kracht bijzetten en meer garantie
krijgen op duurzame inbedding.
Het coördinatorenoverleg zal 2 maal per jaar plaatsvinden en
dit telkens in een ander dorp. Agenda wordt opgemaakt door
de trekkers van de dorpsraden en bewonersplatforms, het
stadsbestuur en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.

Op 19 februari 2009 zag het project ‘Leefbare dorpen
Diksmuide –bewonersplatforms’ het daglicht. Na een verkenning van enkele maanden werd in Oostkerke het eerste platform opgestart.
Op vandaag is er in elk dorp van Diksmuide een bewonersplatform of dorpsraad. Vele groepen staan nog in de kinderschoenen, maar waren toch al actief op het terrein.
nele.vanveuren@samenlevingsopbouw.be T. 0497 52 36 30

Tweezijdig+
zoekt partners in huurdersparticipatie

En Proven en Lo?

jimmy.vancalbergh@samenlevingsopbouw.be T. 051 24 29 28

“De huisvestingsmaatschappijen zien in dat naast de stenen ook aandacht moet gaan naar welzijn en de communicatie met de huurders.
Op dat laatste speelt Tweezijdig+ zeer goed in.” (Directeur SHM)
Begin 2012 wil Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen nieuwe projecten Tweezijdig+ opstarten. Dit zijn projecten met sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociaal verhuurkantoren (SVK’s),
ondersteund door de Provincie West-Vlaanderen. Over een periode van
anderhalf jaar werken we in verschillende fasen aan betere informatie,
duidelijke communicatie en meer inspraak van huurders in het beleid
van de SHM of het SVK.
Starten doen we met een tevredenheidsonderzoek bij een representatief staal huurders. In samenwerking met het Steunpunt Sociale
Planning (Provincie West-Vlaanderen) maken we een rapport en actieplan over de dienstverlening op. We werken ook aan een ZieZo!-brochure over onderhoud en herstellingen en sturen een nieuwsbrief de
wereld in. Tenslotte brengen we huurder en verhuurder samen rond de
tafel in bewonersvergaderingen of in een huurderswerkgroep over een
specifiek thema.
De mening van de huurders is voor ons het vertrekpunt in het project.
Vanuit hun dagelijkse woonsituatie zijn ze goed geplaatst om advies
te geven over hoe het beleid van de sociale verhuurder (nog) kwaliteitsvoller kan.
Hebt u interesse om mee te stappen in een project Tweezijdig+ of wilt
u meer informatie? Neem dan contact op met Christof Libbrecht: 0474
80 34 41 of 051 24 29 28
christof.libbrecht@samenlevingsopbouw.be
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wijk De Mokker
bewonersvergadering Tuin

+

Tweezijdig

In Proven organiseren we bijeenkomsten in samenwerking met
het bewonersplatform van het dorp. In een open forum met de
wijkbewoners op 21/09 bespreken we de resultaten van de
bevraging en de belangrijkste werkpunten. Het bewonersplatform zal de werkpunten in de woonomgeving verder opnemen en
opvolgen samen met het stadsbestuur en de bevoegde diensten
van Poperinge. Ook plannen we een bewonersvergadering met
de sociale huurders en Ons Onderdak.
Verder in het najaar plannen we ook in Lo een bewonersvergadering met IJzer & Zee en de Stad Lo-Reninge.
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