Verslag wijkvergadering Dorp – 25/11/2014
Bespreking beleidsthema’s “Actieve gemeente” en “solidaire gemeente”
Tijdens de wijkvergadering kunnen de aanwezigen een uur lang discussiëren en voorstellen
aanbrengen over 2 beleidsthema’s. De wijkvergadering koos om te debatteren over de onderwerpen
“actieve gemeente” en “solidaire gemeente” en dit gebeurde op basis van 2 concrete vragen per
beleidsthema. Wij hebben in dit verslag een selectie gemaakt van de meest voorkomende
antwoorden die relevant zijn voor onze gemeente en waarvan de bevoegdheid op het lokaal niveau
ligt. We selecteerden volgende voorstellen/bemerkingen per beleidsthema:
NB: In deze tweede sessie werd de methode uit de eerste sessie minder strikt gevolgd. De vragen en
stellingen werden aan sommige tafels niet vraag per vraag beantwoord, maar gebruikt als kapstok
voor debat. Deze minder strikte methodiek vertaalt zich uiteraard ook in de resultaten van de
brainstorm. Onder meer daarom maken we hier geen opsplitsing meer per tafel van de gegeven
antwoorden.
Beleidsthema “actieve gemeente”
1. Welk imago heeft Bredene en moet hieraan iets veranderen ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een goed georganiseerde, open gemeente
Afro-Carribean belangrijk voor uitstraling gemeente
Jonge, dynamische gemeente met veel evenementen
Slaapstad van Oostende
Campinggemeente ( proberen om hier meer divers in te worden)
Drukke gemeente in de zomer
Naaktstrand belangrijk voor uitstraling
Een algemeen goed imago
Er gebeurt te weinig voor de jongeren
Een actieve gemeente

2. Hoe kan Bredene de sportieve mogelijkheden verbeteren?

•
•
•
•
•
•
•

NIET door fietsen in de duinen toe te laten
Het aanbod is voldoende
Bestaand aanbod bewaren door er op een respectvolle manier mee om te gaan (infrastructuur,
ruiters op de openbare weg,…)
Kleinere sporten beter ondersteunen  grote disciplines lopen nu met alle middelen weg
Meer gescheiden fietspaden aanleggen
Synergievoordelen zoeken door sportieve mogelijkheden naast speelpleinen aan te leggen
Wandelroutes uitstippelen

3. Wat kan het gemeentebestuur doen om er voor te zorgen dat de wijk interessant is voor
kleine handelszaken?
• Wandelingen of fietstochten met gidsen met bezoek aan handelszaken (ook buiten
zomerperiode)
• Handelsgidsen opstellen per wijk
• Acties / promoties op maat van de wijk
• Extra parkeerplaatsen aanleggen aan handelszaken
• Studies opmaken over noden per wijk
• Belastingtarieven (gericht) verlagen om gaten in het aanbod weg te kunnen werken
• Huurprijzen zijn te hoog
• Er is een te groot aanbod aan grote winkels om kleine zaken nog een kans te geven
• Actieve subsidiëring lijkt het enige wat nog kan helpen
4. De economische motor van Bredene is grotendeel toeristisch. Hoe kan Bredene dit nog
versterken?
• Hotels proberen aan te trekken
• Gratis parkeren op de markt in de zomer
• Extra parkeerplaatsen voorzien
• Parkeerplaatsen voor mobilhomes voorzien
• Betere afstemming van de sluitingsdagen
• Meer uitgaansmogelijkheden voor jongeren
• Er wordt al genoeg gedaan
Beleidsthema “solidaire gemeente”
1. Ook Bredene krijgt te maken met vergrijzing. Vindt u dat het gemeentebestuur voldoende
doet om dit op te vangen?

•
•
•
•
•

Er bestaat onvoldoende zicht op het huidig aanbod
Betere bereikbaarheid nastreven Bredene Shopping Center
Aangepaste sporttoestellen voor senioren in Grasduinen
Opvangcapaciteit zal moeten worden opgetrokken
Opvangcapaciteit is in orde

2. In de maatschappij is het steeds vaker ieder voor zich. Bredene wil echter een warme
gemeente zijn waar solidariteit een grote plaats inneemt. Welke initiatieven kan het
gemeentebestuur nog nemen om deze solidariteit te bestendigen en zelfs nog te vergroten?
(qua samenleving, armoedebestrijding,…)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inzamelacties
Groene, renteloze leningen voor isolatiewerken
Elkaars noden leren kennen is belangrijk vooraleer er een oplossing uit de bus kan komen
Vrijwilligerswerking opstarten voor bv. boodschappen
Klusjesdienst, boodschappendienst, poetshulp,…
Warme maaltijden bedelen
Detectiesystemen beter uitwerken
Ontmoetingscentrum / sociaal restaurant voor senioren, alleenstaanden,…
Crisishulp voor Bredenaars via OCMW

3. Het welzijn van de jeugd is een belangrijke bekommernis van het gemeentebestuur.
Jongeren komen steeds vaker in het oog van de storm terecht. Hoe kan de samenleving
ervoor zorgen dat de jongeren zich gewaardeerd voelen door de samenleving?
• Jobstudentensysteem extra promoten bij handelaars en ouders
• Laagdrempelige activiteiten aanbieden voor jongeren
• Respect moet eerst en vooral van jongeren zelf komen (eigendommen, persoonlijk respect,…)
• Avondschoolopleidingen talen, techniek, ambacht,…
• Bouwstop invoeren om de open ruimte te vrijwaren (samen spelen bevorderen)
• Speelruimte aanleggen
• Politiecontrole

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).
• Wat met de buslijn 35 tijdens de werken in de Duinenstraat? Er is een tijdelijke halte in
Sluizenstraat.
• Ter hoogte van het Jagerspad werd begin september 2014 gesproeid. Een bewoner vraagt
verduidelijking omdat de hond van betrokkene omwille van deze pesticiden is overleden. De
milieudienst (Philippe Peeters) van het gemeentebestuur werd hiervoor reeds aangesproken. Het
antwoord op de diverse vragen luidt als volgt:
- Welk product is door de landbouwers gesproeid ? Dit is een taak voor ministerie van
economie, dit werd door gemeente ook gemeld.
- Kunnen waarschuwingsborden worden geplaatst om mensen te verwittigen ook naar de school
toe? Hiervoor geldt geen verplichting.
- Kan gemeentebestuur landbouwers een schrijven richten ?
- Er wordt op deze velden ook gejaagd. Mag dit? Ja, want dit is een toegelaten zone, de
jachtwachter is steeds aanwezig.
De situatie zal in de toekomst van nabij worden opgevolgd.
• De parkeerzone in de Oude-Tramstraat is regelmatig volzet. De beplanting van deze zone wordt
er overreden en er ligt ook veel hondenpoep. Er wordt controle gevraagd. Kan er een zebrapad
worden aangelegd in de Oude-Tramstraat ter hoogte van de frituur? Wat is het gemeentebestuur
van plan met het braakliggend stuk grond naast de nieuwe doodlopende straat. Er werden hier
ondertussen parkeerplaatsen aangelegd. Verder zal dit gedeelte worden ingericht als
groenzone/speelzone door de gemeentelijke groendienst.
• De openbare verlichting in de Duinenstraat ter hoogte van de huisnummers 14-16 staat midden
het voetpad. Kan hier iets aan gedaan worden ? Is hier plaats genoeg wettelijk? Er blijft 90 cm
doorgang vrij. De openbare verlichting werd iets verder van de gevel verplaatst omdat paal
niet tegen dakgoot zou tikken bij hevige wind.
• Kan op wandelpad ter hoogte van Nachtegalenstraat gebruik gemaakt worden van voertuigen?
Nee, dit is een fiets- en wandelpad. Intussen werden er ook beugels geplaatst die het oprijden
verhinderen.
• Is het mogelijk een sensibiliseringscampagne te starten dat voertuigen niet langer half op het
voetpad parkeren? Dit wordt doorgegeven aan de lokale politie.
• In de Monnikenstraat wordt dezelfde parkeerproblematiek als bij het vorig punt vastgesteld.
Ook hier worden controles gevraagd.

• Volgens een inwoners staan de verkeersborden ter hoogte van de oprit Spuikom (kruispunt
Spuikomlaan/Polderstraat) verkeerd. Dit werd nagezien door de technische dienst en de borden
staan correct. Ze geven een aanbevolen route voor de fietsers op.
• Er wordt gevraagd wanneer de Ebbestraat zal worden aangelegd ? De burgemeester geeft een
toelichting. Er komt voor de verschillende wijkvergaderingen een toelichting over het
mobiliteitsplan.
• Wanneer wordt de kerkwegel (voetpad 17) hersteld? Dit is een werf van aannemer Danneels. De
voetpaden worden aanbesteed. Aannemer Danneels verwacht te kunnen starten met de aanleg
na de zomer.
• Ter hoogte van de Dorpsstraat 152 wordt grote putten vastgesteld. Kunnen deze worden
opgevuld. Dit is ondertussen gebeurd.
• Is het voetpad breed genoeg ter hoogte van de nieuwe zone in Dorpsstraat. Volgens een
inwoners zal men hier, bij een verkeerd manoeuvre, in het zwin rijden! Beugels met
reflecterende band werden op het einde van de parkeerzone geplaatst.
• Op het kruispunt Dorpsstraat/Sluizenstraat/Fr. Vinckelaan is de bloembak te hoog en wordt het
zicht belemmerd. De technische dienst is langs geweest om na te zien of de bloembak te hoog is
maar heeft vastgesteld dat deze geen hinder vormt voor het zicht.
Ook staat er geregeld een bestelwagen die zorgt voor belemmering van het zicht. Dit werd
doorgegeven aan de politie voor controle. De gracht langs het fietspad in de Oude-Tramstraat
ligt vol gras. Het gras werd ondertussen weggenomen en door de gemeenschapswacht werd een
bewonersbrief verdeeld.
• De aannemer van de omgevingswerken in de Lijsterstraat zorgt constant voor hinder/slijk
modder. Wordt hier toezicht op gehouden? Kan gemeentebestuur hier tussenkomen?
Aannemer werd aangemaand wegenis op te kuisen. Momenteel zijn de grootste werken voorbij
en is de groenaanleg volop bezig.
• Wandelpad tussen Wielewalenstraat en Sluizenstraat is reeds geruime tijd opgebroken.
• Door de omwonenden wordt gevraagd om het vuil afkomstig van de Watertoren op te halen.
Deze werken zijn ondertussen afgelopen en de Watertoren werd eind maart feestelijk geopend.

