POPERINGE IN (plat)FORM
Het stadsbestuur van Poperinge wil de bewoners meer betrekken bij het lokaal beleid.
Bewonersplatforms leken hiertoe een geschikte formule. Tussen oktober ‘07 en maart ‘08 werd in
Roesbrugge, Haringe, Watou, Abele, Sint-Jan-ter-Biezen, Reningelst, Proven, Krombeke en ’t
Vogeltje (de dorpen en kleinere kernen buiten het centrum van Poperinge) het startschot gegeven voor zo’n bewonersplatform. Eén jaar later blikken we terug op eerste resultaten en bevindingen. We vroegen burgemeester Christof Dejaegher, schepen van inspraak Jurgen Vanlerberghe
en enkele leden van de bewonersplatforms naar reacties.

BEWONERSPLATFORMS:BEWONERS BETER
BETREKKEN BIJ HET LOKAAL BELEID
Het stadsbestuur ziet zijn beleid graag gedragen door de
bevolking. Burgemeester Dejaegher en Schepen Vanlerberghe
ondervonden dat de communicatie tussen stadsbestuur en
dorpen niet altijd optimaal verliep. Heel wat dorpen redeneren
nog vanuit de fusiegedachte en voelen zich vaak miskend door
het stadsbestuur. ‘Onbekend maakt ook onbemind’ dachten ze.
Daarom probeert het stadsbestuur de dialoog met de bewoners
te versterken door bewonersplatforms op te richten in alle dorpen van Poperinge.
Bewonersplatforms: een geknipte methodiek voor bewonersparticipatie? Volgens de burgemeester past deze formule het
best binnen de context van Poperinge. Net zoals in Veurne –
waar eveneens bewonersplatforms zijn opgestart – worden de
dorpen in Poperinge gekenmerkt door een verspreid en landelijk karakter. Bewonersplatforms laten toe om binnen deze context een forum te creëren voor zowel bewoners als beleid.
Kans om te groeien! Bewonersplatforms bieden volgens
Schepen Vanlerberghe voor beide partijen de mogelijkheid om
geleidelijk te groeien naar bewonersparticipatie. Bewoners
kunnen in het dorp hun eigen draagvlak opbouwen en een aanspreekpunt vormen. “Aangezien er gewerkt wordt met zelfstandige groepen van bewoners kunnen projecten ook bestendigd
worden. Dit is wel belangrijk wil je resultaten boeken”
Duidelijke interesse bij de bewoners. Van bij de start namen
heel wat bewoners deel aan de open bewonersvergaderingen:
mensen uit verenigingen, maar ook bewoners die niet bij een
vereniging zijn aangesloten, jongeren en ouderen, nieuwkomers en inwoners ‘geboren en getogen’ in het dorp, ... Een
divers publiek dus, maar allen met dezelfde vraag: wat kan een
bewonersplatform voor mijn dorp betekenen?
“Het stadsbestuur was voor mij eerder een ver van mijn bed show. Door de komst van het bewonersplatform is dit al sterk
veranderd.” (secretaris van bewonersplatform)
“Het dorpsgevoel van vroeger is vandaag de dag niet meer zo
duidelijk aanwezig. Het bewonersplatform kan misschien helpen om het samenleven in het dorp nieuw leven in te blazen en
de mensen weer wat dichter bij elkaar te brengen.” (bewoner
uit bewonersplatform)
“Heel vaak beschikken bewoners over te weinig informatie over
bepaalde procedures waaraan stad is gebonden en daardoor
is men vaak negatief over het stadsbestuur. Door de werking
van het bewonersplatform denk ik dat we dit kunnen veranderen en zo op een positieve manier samenwerken met het stadsbestuur om de leefbaarheid van ons dorp te verbeteren.”
(secretaris bewonersplatform)
Creëren van nieuwe kansen en initiatieven. De bewonersplatforms zaten de afgelopen maanden niet stil. Veel vragen, voorstellen en thema’s werden behandeld. Niet alleen het overleg
met het lokaal beleid komt ter sprake, er zijn ook vragen en voorstellen voor initiatieven in het eigen dorp. Enkele voorbeelden.
Bewonersplatform Haringe schreef zich, samen met de verenigingen uit het dorp, in voor de wedstrijd Dorp met Toekomst en
werd begin dit jaar geselecteerd. Via een groot dorpsfeest wou
men bewoners op een leuke manier samenbrengen en het
samenleven in het dorp bevorderen. Het dorpsfeest van 13 juli
kende een onverhoopt succes, en werd sterk gewaardeerd
door bewoners en beleid.

Dorp met toekomst – Haringe

Bewonersplatform ‘t Vogeltje loopt warm voor het kwartaalcafé.
Vier keer per jaar worden alle inwoners hiervoor uitgenodigd.
Deze luchtige formule biedt kans om nieuwe voorstellen en
bewonersinitiatieven te laten groeien.

Bewonersplatforms
• Bewoners uit een dorp komen op regelmatige basis
samen
• Iedereen is welkom! Oud en jong, man en vrouw,
denkers en doeners,...
• Per bewonersplatform wordt een coördinator en
secretaris aangesteld om de werking in goede
banen te leiden.
• Bewoners doen voorstellen om de fysieke en sociale leefbaarheid van het dorp te bevorderen.
• Bewonersplatforms brengen het college van burgemeester en schepenen op de hoogte van hun werking en wat leeft binnen het dorp. Voorstellen en
adviezen worden hierbij overgemaakt aan het
beleid.
• Het bestuur engageert zich om de voorstellen en
adviezen van de bewoners op het college te behandelen en zo met hen in dialoog te gaan.
• Door de platforms kan het beleid oplossingen bieden die aansluiten bij de reële noden uit de dorpen.
Bewoners worden gestimuleerd mee te denken over
diverse beleidsaangelegenheden.

Een bewonersplatform over de grenzen heen is de ambitie van
het bewonersplatform Abele. Het dorp Abele wordt immers
doorkruist door de grens België – Frankrijk. Enkele vragen van
het bewonersplatform waren reeds aanleiding voor overleg tussen het schepencollege van Stad Poperinge en dat van de
Franse gemeente Boeschepe. De Franse inwoners uit het dorp
betrekken wordt dus een belangrijke uitdaging voor dit bewonersplatform.
Meedenken over de toekomst van het dorp. Dit uitgangspunt
heeft het bewonersplatform van Watou alvast goed begrepen.
Het OCMW (eigenaar van het rusthuis De Eeuwige Lente) gaf de
bewoners kans mee na te denken over de herbestemming van
het rusthuis. Het bewonersplatform stelt voor dit gebouw om te
vormen tot een multifunctioneel ontmoetingscentrum. Tal van
socio-culturele verenigingen en diensten (kinderopvang, bibliotheek, academie,...) zouden hier een vaste stek kunnen krijgen. Het stadsbestuur neemt dit voorstel ernstig en stelde in
samenwerking met de Provincie een studiebureau aan om de
mogelijkheden en financiële haalbaarheid van het voorstel te
onderzoeken.

NA ÉÉN JAAR: NIEUWE DYNAMIEK VOOR DE
TOEKOMST
Zowel bij dorpsbewoners als stadsbestuur is er sinds de
opstart van de bewonersplatforms heel wat veranderd. De
bewoners zijn volop bezig in eigen dorp een draagvlak te creëren. Het stadsbestuur werkt aan een efficiënte afstemming van
het beleid om dit initiatief van bewonersparticipatie te kunnen
implementeren. De communicatie tussen bewonersplatforms
en beleid is het afgelopen jaar sterk geëvolueerd. Via het verslag van de bewonersplatforms worden vragen en voorstellen
telkens geagendeerd op het schepencollege. Het schepencollege wordt ook al regelmatig door bewonersplatforms uitgenodigd om toelichting te geven omtrent bepaalde aandachtspunten zoals bv. wateroverlast, mobiliteit, ...De burgemeester was
reeds bij verschillende bewonersplatforms aanwezig om het
nieuwe beleidsplan van Stad Poperinge toe te lichten. Hierbij
werd specifieke aandacht besteed aan wat van belang is voor
het dorp in kwestie.

Coördinatorenoverleg

Het is belangrijk om met de bewoners in gesprek te gaan en
hun vragen en voorstellen op een degelijke manier te bespreken en te behandelen. Zo kan je een goede samenwerking creëren en vertrouwen opbouwen. Dit is belangrijk om de werking
van de bewonersplatforms te doen slagen. (Burgemeester
Dejaegher)
Het afgelopen jaar groeit een nieuwe dynamiek in de
Poperingse dorpen. De kans om samen met het stadsbestuur
na te denken over de eigen woon- en leefomgeving, en te werken aan een toekomst voor het dorp, hebben de bewoners
alvast met beide handen gegrepen. “Het stadsbestuur is tevreden met het succes van de bewonersplatforms en we zullen
zorgen dat de bewonersplatforms de nieuwe dynamiek kunnen
verder zetten”, aldus een tevreden burgemeester.

bewonersplatform Reningelst

Enkele cijfers
• In totaal kwamen er 314 bewoners naar de 9 startvergaderingen
• Er werden 35 bijeenkomsten georganiseerd door de
bewonersplatforms
• Gemiddeld aantal bewoners op vergaderingen is 28
• Beleid was 6 keer aanwezig op bewonersvergadering.
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