Verslag wijkvergadering Dorp – 9/11/2015
Tijdens de wijkvergadering kunnen de aanwezigen een uur lang discussiëren en voorstellen
aanbrengen over beleidsthema’s. n deze derde sessie werd gekozen voor een open brainstormsessie
(rondetafelgesprek) in groepjes van ± 10 à 15 personen. Aan elke tafel kon hierdoor een eigen dynamiek
ontstaan omtrent de gestelde vragen. Door de specifieke dynamiek van de gesprekken kon het zelfs voorvallen
dat bepaalde vragen niet werden behandeld. De moderatoren van de brainstorm probeerden weliswaar om
een vlot tempo in de behandeling van de vragen te steken, maar zolang bepaalde thema’s interessante
gespreksstof opleverden werden de gesprekken niet artificieel en abrupt afgebroken. In die gevallen werd dus
gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit.

Thema: Interne versterking nastreven
Vraag 1 Religieus erfgoed – Het gemeentebestuur investeert in de renovatie
van de drie kerkgebouwen van Bredene. Deze gebouwen blijven op lange
termijn kerken, maar kunnen misschien ook maatschappelijk breder worden
ingezet?
Samenvatting van het standpunt: Kerken zijn er in de eerste plaats voor de katholieke gemeenschap.
Nevenactiviteiten moeten echter kunnen, op voorwaarde dat ze voldoende respect hebben voor de
eigenheid van het gebouw. Kerken kunnen gebruikt worden voor andere activiteiten, waarbij
geopperd werd om ze binnenin te verbouwen met oog op verwarminskosten. Er was een teneur om
één kerk te behouden voor religieuze diensten.
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(pop)muziek
tentoonstelling
in gebruik geven tegen een laag tarief, maar zeker niet gratis
respect voor de kerkgebouwen moet blijven voor katholieke gemeenschap
Kerkgebouwen zouden een andere functie kunnen krijgen. Zoals een feestzaal of een plaats waar
ook andere godsdiensten (bv orthodoxe of protestanten) hun diensten kunnen verzorgen.
Het organiseren van activiteiten zoals: toneel, tentoonstellingen, nieuw zwembad, …
Er kan één kerk (Bredene Dorp) voorzien worden voor religieuze diensten. De andere kerken
kunnen dan ontwijd worden en ingezet voor andere activiteiten.
De vraag dat enkele personen aan tafel was welke afspraken er met de kerkfabriek gemaakt
zullen worden. (huur, kosten,…). Ze opperden eveneens dat als de kerk ontwijd is, dan heeft de
kerkfabriek geen inspraak meer over de activiteiten in de kerk. Er kan wel een afsprakennota
opgesteld worden.
Je zou er een rustoord van kunnen maken.

•
•

Binnenin de kerken een andere constructie bouwen. Ze zijn niet echt goed geïsoleerd en kosten
veel gemeenschapsgeld.
In de kerk activiteiten door de buurtbewoners laten voorzien, zoals hobbyclubs, buurtbabbels,
koffiemomenten, naaiatelier. De kerk met andere woorden voor een deel terug geven aan de
buurt.

Vraag 2 Samenwerking / integratie OCMW-gemeente – Hoe ziet men de
samenwerking tussen OCMW en gemeente? Hoe ziet men de rol van deze
besturen evolueren?
Samenvatting van het standpunt: In theorie vindt niemand het een slecht idee dat OCMW en
gemeente sterker samenwerken of zelfs integreren. Wel vindt men dat de dienstverlening niet mag
verminderen hierdoor. De operatie mag geen loutere besparingsoperatie zijn. Over de effecten van
de huidige samenwerking (sociaal huis) zijn de meningen verdeeld: sommigen vinden dat de drempel
tot hulpverlening is verlaagd, anderen vinden ze net weer verhoogd. Door het beperkte zicht op de
werking van het sociaal huis werd er geopperd om een opendeurdag te organiseren. Bij een
samensmelting willen ze vooral cliëntelisme vermijden, waardoor een aparte raad hen de beste optie
leek.
•

•

•
•
•
•
•

sociaal huis is een goed idee, die de drempel tot dienstverlening en hulpverlening heeft verlaagd
−  anderen vinden dan weer dat de drempel is verhoogd door het sociaal huis en dat er
bovendien minder dienstbetoon is sindsdien
in principe is integratie een goede zaak, maar wat betekent dit in de praktijk?
− de dienstverlening mag niet achteruitgaan!
− vloeit er personeel af?
− zo ja: wat met de dienstverlening die deze mensen boden?
− zo nee: waar zit dan de winst om te integreren?
één duidelijke baas die de verschillende diensten overkoepelt zou wel een goed idee zijn (NB:
men doelt hier op een politieke baas: OCMW-voorzitter – schepen)
Er kan een zorgbedrijf opgericht worden met behoud van openbaar statuut.
Is er vergelijkend materiaal in andere landen?
De geheimhouding van de OCMW-raad zou behouden moeten blijven. Dit was een oproep naar
een raad, die met gespecialiseerde, onbevooroordeelde mensen, beslist. Waarbij erg geen enkele
vorm van cliëntelisme is.
Misschien kan er eens een opendeurdag in het sociaal huis georganiseerd worden. Zo komen
Bredenaars in aanraking met het Sociaal huis en kunnen ze de werking leren kennen.

Thema: Dienstverlening verder uitbouwen
Vraag 3 Zwembad – Bredene denkt aan een PPS om een nieuw zwembad te
bouwen. Vermoedelijk zal dergelijke formule leiden tot een zwembad met
meer mogelijkheden, maar met duurdere tickets. Wat denkt men hierover?
Samenvatting van de diverse standpunten:
Iedereen is het er alvast over eens dat Bredene een zwembad moet blijven behouden. Een PPSformule zoals voorgesteld vindt men echter niet zo’n goed idee. Bredene moet zich blijven toeleggen

op de kerntaken van een zwembad. Het zwembad mag op dezelfde plaats blijven als nu. Voor de
herbouw van dit zwembad op de huidige locatie kunnen we gerust een aantal jaar zonder zwembad
(scholen  financiële ondersteuning geven om transport naar bv. zwembad van Oostende te betalen
in de overgangsperiode).
Iedereen is het eens dat Bredene een zwembad nodig heeft, hierbij werd de nadruk op clubs en
schoolgaande jeugd gelegd. Een zwembad met een redelijk ingangsprijs en waarbij er eventueel
verschillende prijzen zijn voor baantjes zwemmers en gebruikers van het hele complex. Als aan deze
voorwaarde voldaan wordt dan lijkt een PPS hen een goed idee.
Elementair leek het voor een paar deelnemers om scholen de gelegenheid te geven om in het
zwembad aan een schappelijke prijs of zelf gratis te kunnen zwemmen.
•

een PPS-zwembad zal niet alleen andere diensten moeten leveren, het zal ook toeristisch
gelegen moeten zijn; zowel Paelsteenveld als Grasduinen zijn echter voor de Bredenaars minder
goed bereikbaar dan het sportcentrum nu.
• een zwembad dient prioritair om te zwemmen en om kinderen watergewenning te geven: een
groot bad en een kinderbad dienen aanwezig te zijn, maar meer eigenlijk niet
• een zwembad moet betaalbaar zijn voor de klant
• een zwembad moet met name ook betaalbaar zijn voor de scholen, die hier nog weinig budget
voor hebben
• Bredene moet zeker een eigen zwembad blijven houden
• de vraag naar welness is aan het verminderen; de hype is over het hoogtepunt heen
• waarom het zwembad niet op de huidige locatie houden: het zwembad desnoods enkele jaren
sluiten en heropbouwen (+ transportkosten scholen naar andere zwembaden bekostigen)
samengevat: liever een zwembad zonder private inbreng
•
•
•

•
•

Een zwembad waar de openingsuren voor recreatieve zwemmers laat zijn, zodat er bv op één of
meerdere dagen in de week tot 21u of 22u gezwommen kan worden.
Tering naar de nering zetten, leek het belangrijkste argument aan tafel. Nagaan hoeveel geld er
beschikbaar is en dan een weloverwogen keuze maken. Bv geld voor een groot zwembad of voor
een woonzorgcentrum.
Een PPS vonden vele deelnemers een optie. Als het zwembad vlot met openbaar vervoer
bereikbaar is en het zwembad betaalbaar blijft. Hierbij leek hen twee prijzen een optie. Een
kostprijs om enkel baantjes te zwemmen en een prijs om het volledig zwembad te gebruiken.
Een subtropisch zwembad leek hen dan wel super.
Ook bij een intergemeentelijke samenwerking zagen ze zeer veel voordelen. Voornamelijk naar
kostprijs en bezettingsgraad van het zwembad.
Sommigen opteerde om het zwembad te plaatsen op de plaats waar hij nu staat.

Vraag 4-5 Zitten er nog grote gaten in onze dienstverlening (rekening
houdend met budgettaire impact)? Wat denkt men over het digitaliseren van
de dienstverlening?
Samenvatting van het standpunt: Als rode lijn doorheen de antwoorden over de dienstverlening
komt vooral naar voren dat het gemeentebestuur over te weinig terreinkennis beschikt om te
problemen te zien en om ze op te lossen. Wat digitalisering betreft vindt men dit een goed idee, op
voorwaarde dat het een én-én verhaal is: digitalisering en persoonlijk contact moeten naast elkaar
blijven bestaan. De algemene teneur was dat Bredene een goede dienstverlening heeft. Hierbij werd

geopperd om bij belangrijke beslissingen of wijzigingen de Bredenaars op de hoogte te brengen met
de post. Eveneens werd er meer zichtbare informatie gevraagd over het sociaal huis en het senioren
aangelegenheden.
•

dienstverlening:
− men twijfelt of er bereidheid is bij het gemeentebestuur om meer te doen, gelet op de
budgettaire schaarste
− meer klein onderhoud uitvoeren in functie van veiligheid (bv. aan verkeersspiegels)
− gemeenschapswacht laten rondlopen om onderhoudsproblemen te detecteren
− sneller durven beslissingen nemen en niet alles delegeren naar andere organen (eigenlijk:
participatie verminderen en sneller knopen doorhakken)
− meer bladkorven plaatsen in de herfstperiode
− nazien op naleving verkeersregels (met name aan schoolpoorten)
− overgang tussen rijweg en fietspad dient op heel wat plaatsen vlotter te worden aangelegd
− wijkwandelingen en wijkfietstochten organiseren om de veiligheid en het comfort van de
openbare infrastructuur te testen
− lokale experts (lees: directe omwonenden) betrekken in het oplossen van problemen in de
straat
− Ja, volgens de meeste deelnemers heeft Bredene een fantastische dienstverlening.
− Nieuwe bewoners krijgen soms meer informatie dan mensen die reeds in Bredene wonen.
Enkelen opperden om Bredenaars per post over drastische of minder drastische wijzigingen
te informeren. Een bladje met nieuwe dingen en oproepen. Niets groots of langs, maar
overzichtelijk. (voordeel: je bent direct op de hoogte en kijkt nergens over als je het info blad
leest)
− Meer info omtrent het sociaal huis en bv informatie over dienstverlening naar senioren in de
gemeente. Opnieuw werd de opendeurdag in het Sociaal huis geopperd.
− Een verslag van de wijkvergadering met genummerde punten, zodat de opvolging van de
punten sneller zichtbaar zijn.

•

digitalisering:
− het is goed dat er aandacht gaat naar digitalisering, maar men verkiest toch het persoonlijk
contact boven de PC
− er moet steeds aandacht zijn voor mensen die de digitale dienstverlening niet kunnen
gebruiken

Thema: Inspraak / participatie
Vraag 6 Is er nood aan een opleidingsprogramma voor adviesorganen?
Samenvatting van het standpunt: De adviesorganen zijn voldoende goed samengesteld om de nodige
basiskennis in huis te hebben. Eventuele problemen met de kwaliteit van de adviezen zullen niet via
een beperkt opleidingsprogramma kunnen worden weggewerkt.
•

de adviesorganen zijn voldoende goed samengesteld om de nodige basiskennis in huis te hebben

−

dit betekent zeker niet dat alles in orde is met de adviesorganen, maar men twijfelt of een
beetje opleiding hier verandering in zal brengen

−

misschien kan een basisopleiding worden voorzien voor de jeugdraad (NB: geen motivering
gegeven voor deze keuze)

Variapunten
Het tweede luik van elke wijkvergadering omvat nog steeds een variaronde. Alle aanwezigen
krijgen de kans om diverse punten aan te brengen. De wijkpolitie is aanwezig en noteert vervolgens
de punten die worden overgemaakt om tijdens de verkeerscommissie te worden besproken. Aan
alle andere variapunten wordt door de gemeentelijke diensten ene oplossing/antwoord geboden.
(De cursieve tekst is het antwoord dat reeds door het gemeentebestuur kan worden gegeven of de
tussenkomst die werd genoteerd tijdens de vergadering).
1. Er worden een aantal problemen gemeld aan het fietspad en het wegdek in de Sluizenstraat
- Opstekende wortels
- Markering fietspad aan manège
- Verlagen boord parking (water op parking)
- Lawaai en trilling betonplaten  schade aan woning
- Effenen voetpad (waterplassen)
- Fietspad is te smal
- Rotonde aan Blauwe Sluis
- dichten afvoerkanaal +/- 80 m (gevaarlijk)
- Put in voetpad  Sluizenstraat 132-134
- Wat zal er in Sluizenstraat 132-134 gebeuren? Er is een wegverzakking in de baan. Kan
hieraan verholpen worden ?
Buurtspoorwegstraat en Sluizenstraat zijn verbindingswegen en krijgen heel wat verkeer te
verwerken. De technische dienst onderzoekt alle meldingen en doet ingrepen waar mogelijk.
2. Bushalte Wackerbout. De parkeerstroken werden verwijderd. Komen deze terug ?
Zijn inderdaad vervaagd evenals “BUS”. De technische dienst zal deze opnieuw schilderen.
3. Kunnen aan de bushaltes asbakjes worden bevestigd
Neen, dit wordt niet gedaan.
4. Wilgenlaan/Centrumplein. Er is hier volgens een inwoners teveel gras en te weinig voetpad.
5. Groenzone ter hoogte van hoek Duinenstraat/Vloedstraat is groter gemaakt na heraanleg.
Klopt dit ?
Neen. De groenzone heeft nog steeds dezelfde afmetingen.
6. Verhoogde boordstenen ter hoogte van bushaltes. Wat is de stand van zaken hiervan ?
Aan de bushalte in de Fr. Vinckelaan ter hoogte van het sportcentrum werd de boordsteen reeds
verlaagd. Ondertussen werd een overzicht gemaakt van alle bushaltes waar een verlaging
noodzakelijk is. Er wordt bekeken hoe dit in eigen beheer kan worden aangepast.
7. Fietspad van Dorpsstraat naar Zandstraat. Kan opnieuw steenslag worden voorzien zodat
fietsers makkelijker het fietspad kunnen bereiken?
De technische dienst deed ondertussen het nodige.
8. Voetpaden in G. Gezellestraat. Wanneer starten de werken.
Deze werken werden ondertussen uitgevoerd. De inwoners uit de straat en omliggende werden
via een ‘Bewonersbrief’ op de hoogte gebracht.
9. Kan is gedaan worden aan het fietscomfort in Zandstraat/fietspad. (zie punt 7)
Inoxpaaltje in Fr. Vinckelaan is geplooid (ter hoogte van Darwin). Moet dit paaltje wel blijven
staan? Er werd ondertussen een nieuw paaltje gezet.
10. Bredene-Dorp – Oude Tramstraat blijft gebruikt worden als doorgangsweg. Kan zone 30
worden ingevoerd?
Er zullen eerst metingen gebeuren op nieuwe locaties om te zien of ook de Dorpsstraat wordt
opgenomen in zone 30. Dit punt zal behandeld wordt in de Verkeerscommissie in het voorjaar
2016.

11. Don Boscoschool/Buurtspoorwegstraat wordt te snel gereden. Worden hier controles gedaan ?
Dit werd doorgegeven aan de politie zodat er nieuwe controles kunnen uitgevoerd worden.
12. Sluizenstraat ter hoogte van Molenstraat kan hier een zebrapad komen ter hoogte van een
voetweg (achterzijde oude manege).
Dit punt werd besproken met de verkeersdeskundige van de politie en wordt eventueel
voorgelegd aan de verkeerscommissie.
13. Bij het plaatsen van tijdelijke verkeersborden worden deze geplaatst vlak naast een paal
waardoor voetpad kleiner wordt. Kan technische dienst hier rekening mee houden ?
Hier zal rekening mee gehouden worden in de mate van het mogelijke.
14. Zebrapad in bocht Prinses Elisabethlaan ter hoogte van afrit Ibis is glad. Kan dit worden
verholpen ?
Het zebrapad in de bocht van de Pr. Elisabethlaan wordt beheerd door de Vlaamse overheid
(AWV). Vermoedelijk lag het zebrapad er glad bij ten gevolge van het werken aan kop van
Sas. Dit werd dan ook doorgegeven aan AWV.
15. In nieuw mobiliteitsplan is er sprake om jaagpad (voetweg) door te trekken. Blijft dit voetpad ?
Er zal in 2016 een inventarisatie gebeuren van de bestaande toestand van de trage wegen/
Daarna kunnen er voorstellen gedaan worden.
16. Mag nog gewandeld worden op het einde van Monnikenstraat? Er staat nu private weg.
Uit nazicht blijkt dat het bordje voorbij de voetweg in het verlengde van het Jagerspad staat.
Dus gaat het hier inderdaad over een private weg.
17. Signalisatie ter hoogte van Pr. Elisabethlaan bij het openen van de blauwe bruggen
(grondgebied Oostende).
Het gemeentebestuur heeft hier een verzoek gericht aan de Vlaamse overheid.
18. Polderstraat/Jachtstraat. Kan de spiegel worden aangepast.
Dit is uitgevoerd.
19. Reinigen van de straten. Kan parkeerverbod worden ingevoerd om te borstelen? Zit er een
systeem achter de reiniging ?
Bij het reinigen van de straten wordt wel degelijk een systeem gebruikt. Maar hiervoor wordt
geen parkeerverbod gebruik. Dit werd wel gedaan bij de onkruidbestrijding.
20. Lawaai ijskar is hinderlijk.
Er werd een schrijven gericht aan de eigenaar van de ijskar naar aanleiding van klachten
inzake geluidsoverlast. Sedert dit schrijven zijn er geen klachten meer geweest.
21. Fietsdrempels zouden egaler moeten zijn en de poortjes staan vaak te dicht bij elkaar.
De poortjes werd iets verder uit elkaar gezet.
22. Keien aan de kerk. Kan hier een kleine asfaltbaan worden voorzien?
Dit punt wordt besproken met verkeersdeskundige van de politie. Een fietssuggestiestrook is
weinig zinvol aan de zuidkant vermits er op een fietssuggestiestrook mag worden gereden en
geparkeerd. Tijdens de schooluren zou de strook niet vaak bruikbaar zijn voor fietsers. Kan
worden overwogen voor andere fietsers. Er wordt voorgesteld om eventueel, in navolging van
de Pr. Elisabethlaan-Ibis, een slemlaag aan te brengen voor de fietsers. Men zal eerst de
resultaten afwachten van de Pr. Elisbethlaan.
23. Er zijn te weinig fietsrekken en diegene die er staan, staan de dicht op elkaar, zijn niet
voorzien op massa ter hoogte van strandtoegang. Kunnen de fietsrekken aangepast worden aan
de nieuwe manier van sluiten.
De opmerkingen word meegenomen zodat er rekening kan mee gehouden worden bij nieuwe
aankoop/plaatsing van fietsenstallingen.

24. Is het mogelijk om een jaarlijkse controle op riooldeksels uit te voeren
De riooldeksels worden bij melding gecontroleerd en eventueel hersteld. Een jaarlijks ronde
om deze na te zien is te arbeidsintensief.
25. Houten passage is glad op Duinenspeelplein. Kan hier een oplossing worden voorzien of
tenminste een bordje worden geplaatst ?
Deze passage wordt heraangelegd.
26. Watertorenverlichting. Kan men de inwoners laten stemmen over de kleur?
27. De strekdam (oostkant) is niet goed onderhouden. Gezien dit grondgebied Oostende betreft en
wordt beheerd door de Vlaamse overheid (MDK) wordt een schrijven gericht aan MDK om hier
een oplossing te bieden.
28. Vraag naar vluchtelingenproblematiek.
Burgemeester geeft toelichting.

