OOSTKERKE

Bewoners Emelgem starten overleg met stad Izegem

Springlevend
en dynamisch dorp
De vrees zat er in dat Oostkerke een slaapdorp zou worden: 'Het
dorpsleven takelt af, de gemeenteschool wordt gesloten, in de loop
der jaren verdwenen tal van voorzieningen, o.m. de bakker en de
buurtwinkel. Als ook de schoolsite verkocht zou worden, dan is er
geen ontmoetingsruimte meer in het dorp en dan zal ook het dorpsen verenigingsleven een stille dood sterven...' Daarom werkt het
één jaar jonge bewonersplatform aan een toekomstplan voor het
dorp. Ruimte voor ontmoeting, activiteiten die de bewoners samenbrengen en een eerlijke communicatie met de stad zijn de grote peilers. Oostkerke is een charmant landelijk dorp met toeristische
mogelijkheden.
Het platform kon een herbestemmingsstudie bedingen voor de
schoolsite, de frisse kijk van een onafhankelijke instantie was
noodzakelijk. Het stadsbestuur, het bewonersplatform en het studiebureau bekijken samen enkele mogelijk scenario ’s. De inbreng,
en de wensen en verwachtingen van de bewoners zijn erg dienstbaar. De som van de inbreng van Stad en bewoners, is meer dan de
aparte delen.
De nieuwjaarsreceptie en het dorpsontbijt brachten flink wat volk
op de been. In samenwerking met de stadsarchiefdienst ontstond
het project ‘Oostkerke in beeld’. Inwoners werden uitgenodigd om
hun oude foto’s over het school- en dorpsleven te laten inscannen.
Bij een koffie met taart werden herinneringen over ‘de goeie oude
tijd’ opgehaald.
Met enkele externe impulsen en enthousiaste inzet van dorpsbewoners heeft Oostkerke z’n jeugdigheid teruggevonden!
nele.vanveuren@samenlevingsopbouw.be - gsm 0497 52 36 30

Een jaar geleden startte Samenlevingsopbouw op vraag van het
stadsbestuur met het project 'Wijkontwikkelingsplan Emelgem
Centrum'. In de eerste fase werden de bewoners georganiseerd
om hun mening over de kwaliteit van hun woonomgeving te
geven. Een groep van twintig bewoners stapten in de projectgroep ‘Emelgem centrum’ en voerden een leefbaarheidsonderzoek uit bij 940 dorpsgenoten met de methodiek ‘DORP inZICHT’.
We peilden naar hun ervaring.

Wat vonden jullie van de methodiek 'DORP inZICHT'?
Het was vooral een zeer grondige methodiek. Het internetpakket
op de website www.dorpinzicht.be biedt diverse leefbaarheidsthema' s aan, waaruit wij de vragen die voor Emelgem van
toepassing waren mochten kiezen. We konden ook eigen vragen
toevoegen. Alle vragenlijsten hebben we verwerkt via ditzelfde
internetprogramma. We kennen nu niet alleen de mening van
onze projectgroep, maar ook de mening van de doorsnee bewoner in ons dorp. Iedereen kreeg de kans om zijn ideeën te geven.
Nu we de resultaten kennen, mogen we 'de stem van Emelgem'
vertegenwoordigen bij het stadsbestuur.
Wat ook leuk is, is dat wij elkaar in de projectgroep hebben leren
kennen. Dit project bracht ons in feite samen. Sommige gezichten hadden we wel al gezien in de straat, maar we kenden elkaar
nog niet.
In het voorjaar werd de bewonersgroep 'Emelgem, een dorp met
pit’ opgericht. Met deze groep willen we ons inzetten voor het
sociaal leven in Emelgem. We willen de inwoners van Emelgem
terug samen brengen, zodat iedereen opnieuw iedereen kent.
Ons eerste initiatief vindt plaats op 9 september. Dan organiseren we een 'dorpscafé' langs het parcours van 'Izegem Koers'.

we weg aangelegd. Drie schepenen zijn deze plannen samen
komen voorstellen en er werd geluisterd naar onze mening en
suggesties.

Wat is volgens jullie prioritair voor het wijkontwikkelingsplan?
Met de bewonersgroep 'Emelgem, een dorp met pit' willen we
graag enkele initiatieven organiseren in Emelgem. Uit het onderzoek bleek dat nieuwe inwoners niet snel hun weg vinden bij de
verenigingen en weinig weten over ons dorp. Voor hen willen we
een Emelgems onthaalmoment inrichten. Andere ideeën zijn het
inrichten van een nieuwjaarsdrink en het uitbrengen van een
dorpskrant. We hopen dat de stad daarbij de nodige ondersteuning biedt.
Er is ook nog het verkeer. De inwoners willen dat het verkeer in
de dorpskern veiliger wordt. De hoofdassen zijn zeer druk en op
enkele plaatsen brengt dit zeer onveilige situaties met zich mee.
We zullen vragen aan de stad om te investeren in verkeersveilige maatregelen om die zwarte punten aan te pakken.
evelien.aneca@samenlevingsopbouw.be
T. 051 24 29 28 - gsm 0474 91 96 27

Bewonersgroep wint Award
duurzaam kustproject

Straks gaan jullie in overleg met de stad Izegem. De
resultaten van jullie onderzoek worden er samen met
de bevoegde schepenen en diensten bekeken in functie van het wijkontwikkelingsplan. Wat verwacht jullie
van het overleg?

Het project bewonersplatforms Diksmuide is mogelijk
met de steun van: “Europees Landbouwfonds voor
Plattelands-ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Voorlopig is het nog afwachten wat er uit het overleg zal komen.
Voor ons is het belangrijk dat alle conclusies die we halen uit het
onderzoek ook bespreekbaar zijn. De bevolking heeft alvast
grote verwachtingen.
Met de projectgroep kennen we al enkele schepenen. Onlangs
nog hadden we een positief contact. We hadden hen uitgenodigd
omdat er onduidelijkheid was over enkele plannen van het
stadsbestuur. Zo weten we nu dat het klooster gedeeltelijk afgebroken wordt in functie van de bouw van enkele sociale woningen.
Ook de toegang vanuit ons dorp naar het centrum van de stad
wijzigt. De centrale brug wordt afgebroken en er wordt een nieu-

Het gemeentebestuur van Middelkerke zet de vrijwilligers van
Dorp inZicht in de bloemetjes, naar aanleiding van het winnen
van een ‘Award Duurzaam Kustproject’.
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