Verslag wijkvergadering Duinen – 8/11/2016
NB: In deze sessie werd gekozen voor een brainstormsessie (rondetafelgesprek) in groepjes van ± 10
à 15 personen. Behandelde thema’s waren het Huis van het Kind (gezinsondersteuning + kinderopvang)
en citymarketing. Na een korte inleiding over de thema’s worden de wijkbewoners bevraagd in een
open gesprek (eventueel ondersteund aan de hand van een aantal inspiratievragen). 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: Huis van het Kind / gezinsondersteuning / kinderopvang
Samenvatting standpunt aanwezigen:
De aanwezigen zien het Huis van het Kind vooral een belangrijke rol opnemen als informatie-hub. Er
zijn veel actoren actief die gedeeltelijk zicht hebben op mensen en gezinnen die in een moeilijke
situatie zitten, maar deze informatie wordt nooit gebundeld of structureel aangewend om problemen
te vermijden of te verhelpen. Naast informatie over problematieken zouden ook goede ideeën en een
goede manier van aanpak vlotter moeten kunnen doorstromen van de ene actor naar de andere.
Daarnaast ziet men vooral een rol weggelegd in de uitbouw van een concreet dienstenpakket voor
gezinnen:
• Kinderopvang
• Kleine curatieve acties ondernemen voor gezinnen in moeilijkheden (acties met direct resultaat
 bv. pamperbank, voedselbedeling, huiswerkbegeleiding) [NB: merk op dat alle uitdrukkelijk
genoemde acties reeds worden uitgevoerd]
• Deeleconomie stimuleren (ruilbeurzen, ouders in contact brengen met elkaar, bestaande
initiatieven stimuleren en bekend maken,…)
• Opstart en uitbouw van een vrijwilligerswerking (medioren en senioren)
Tot slot denkt men ook in de richting van het proberen wegwerken van uiterlijke stigma’s die vaak
gepaard gaan met armoede (bv. sinterklaasgeschenken, toegangsgeld schoolfeest of activiteiten,
huiswerk dat niet is gemaakt, problematische afwezigheid op school,…).
In een bredere context zou Bredene armoedebeleid in ieder geval ook meer planmatig moeten
proberen aan te pakken, in samenspraak met andere actoren.

Thema: Citymarketing
Samenvatting standpunt aanwezigen:
Sterktes:
• Jonge gemeente, met veel groene plaatsen en speelpleintjes
• Vriendelijk personeel en warm onthaal in gemeentehuis en politiekantoor
• Betaalbare gronden en woningen
• Voor toerisme is Bredene echt een familiebadstad: voor elk wat wils
• Propere, nette gemeente
• Duidelijk informatieblad voor de inwoners
• Veel activiteiten tijdens de vakantieperiodes, maar ook in de weekends
• Goed gelegen: rustig, maar toch vlot bereikbaar
• Aanwezigheid van de zee en een mooi strand en duinen
• Aangenaam om te wandelen
• Bredene Shopping Center
Zwaktes:
• Leegstand in toeristische zone
• Toeristische handelszone kampt met onsamenhangende inrichting:
− Duinenstraat is niet aantrekkelijk voor de wandelaars
− Duinenstraat heeft geen parkeerplaats voor de klanten
− Langs de Kapelstraat ligt de wandelzone te ver van de handelszaken (aan de overkant)
waardoor men niet de uitstalramen bekijkt
− Gevaarlijke in- en uitrit ter hoogte van parking AH, Delhaize en Lidl
• Te weinig vergaderingen omtrent lokale economie
• Hoge huurprijzen voor winkelruimte
• Weinig communicatie via openbaar domein, tenzij aan invalswegen (bereikt lang niet iedereen)
• Geen nachtleven (meer)  dode aanblik na 22 uur
• Redelijk “kale” uitstraling van openbaar domein (weinig fleurig of gezellig)
• Weinig echte terrassen tijdens de zomerperiode
• Leesbaarheid van het toeristisch openbaar domein (toegangen Grasduinen en strandtoegangen
niet altijd even duidelijk zichtbaar)
• Winteraanbod is (te) klein
Kansen:
• Optrekken leegstandsbelasting om huurprijzen handelsruimtes te verlagen
• Authenticiteit benadrukken in het toeristisch aanbod (bv. lokale producten duidelijk en
uitdrukkelijk verwerken in lokale restaurants)
• (Relatief) goede bereikbaarheid van Bredene is belangrijke troef voor de verdere
overlevingskansen van toeristische zone
• Imagocampagnes zou Bredene inderdaad op meerdere vlakken structureel kunnen helpen
• Toeristisch seizoen is duidelijk al breder dan vroeger
• Er circuleren concrete ideeën die een boost kunnen geven aan de toeristische handelszone:
− Starten met pop-ups: kortere periode, meer afwisseling en lagere huurprijzen
− Toegang parking shopping inrichten van langs de kant van de Koninklijke baan
− voetpad in de Kapelstraat langs de kant van de winkels verbreden
• Er circuleren concrete ideeën die het sociaal weefsel kunnen versterken:
− Meer straatfeesten organiseren om cohesie in de wijken te bevorderen
− Buurthuizen oprichten
− Gratis wifi op het strand
• Een compacte gemeente

•
•
•

Ook langdurige toeristen voelen zich op den duur Bredenaar
Aanbod aan restaurants nog lang niet verzadigd
Grasduinen

Bedreigingen:
• Meer toeristen het hele jaar door legt een druk op onze troeven (rust, natuur, netheid,…)
• Veel winkelketens hebben op korte tijd de plaats ingenomen van de lokale handelaars
• Bredene wordt onterecht gelijkgesteld met het naaktstrand
• Nieuwe Bredenaars zeggen moeite te ondervinden om zich sociaal in te werken in de gemeente

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.

Inwoners beklagen zich over het verkeer in de Oude-Duinenwijk. En dan vooral tijdens werken
in de Kapelstraat. Er wordt ook gevraagd waarom de ingang van de parking langs de Koninklijke
Baan niet kan worden verplaatst. Leveranciers rijden er op het voet/fietspad. Kan er betere
signalisatie worden geplaatst ter hoogte van de Frankrijk met aanduiding dat het om plaatselijk
verkeer gaat? De burgemeester heeft toelichting over geplande werken in de Kapelstraat.
Bij omleiding wordt idd via de wijk gereden richting Oostende, en over de markt richting De
Haan. Na herinrichting Kapelstraat met loszone zal niet meer over het fietspad worden gereden.

2.

Uitrit parking Alaska is gevaarlijk. Kan hier een oplossing worden aangegeven.
Ribbels over wegdek, stopstreep en stopbord zijn mogelijkheden. Zolang er aan de Kapelstraat
in-en uitritten zijn, blijven er conflicten mogelijk met fietsers.

3.

Antwerpenstraat/Oude Duinenwijk/Hasseltstraat → Kan hier uitsluitend bewonersparkeren?
Wettelijk is dit mogelijk maar dit zal parkeren door niet-houders in aanpalende straten als gevolg
hebben. In deze wijk dient rekening te worden gehouden met de diverse functies (toeristisch,
tweede verblijvers, handelszaken).

4.

P. Benoitlaan. Bouwonderneming plant er werken. Wat met het verkeer en de gaskabine ? Gaat
gemeentebestuur expert aanstellen bij bouwwerken? Hoe gaat dit tewerk?
De rijbaan wordt gedeeltelijk afgezet om er een kraan te plaatsen. Er is geen omleiding voorzien,
gezien er plaats is om langs de kraan te rijden.

5.

Nieuwe bouwwerken Duinenstraat (winkelwandelgedeelte): ter hoogte van het voetpad is er
blijkbaar een niveauverschil.
Dit werd gemeld aan de technische dienst en wordt verder opgevolgd.

6.

Koerslaan/Derbylaan/Ruiterlaan. Wanneer zullen deze werken gebeuren.
De werken zitten ondertussen in een stroomversnelling. De inwoners uit de betrokken straten
werden reeds uitgenodigd op een infovergadering en dat zal ook in de toekomst nog regelmatig
gebeuren.
Koerslaan. Wat met Jacobinessenhoeve en gronden ?
Schepen Feys geeft uitleg.

7.

8.

Fietspaden. Ter hoogte van het rondpunt Breeweg/Vicognelaan is het niveauverschil op
fietspad is te hoog. Dit is ook in de Kapelstraat het geval.
Dit werd doorgegeven aan de technische dienst. Er wordt bekeken of, in navolging van de
fietsovergangen in de Breeweg, een stukje kan worden afgefreesd.

9.

De ophaling tuinafval valt te vroeg in het herfstseizoen.
Deze opmerkingen werd doorgegeven aan de betrokken dienst

10. Ophaling groenafval. Wanneer wordt dit mogelijk?
Het gemeentebestuur is ondertussen gestart met de ophaling van groenafval in de wijken.
11. Wegdek Batterijstraat vertoont zeer veel putten aan de zijkant van de weg.
De technische dienst heeft ondertussen reeds meermaals deze putten opgevuld. Er wordt
onderzocht of een permanente oplossing mogelijk is (uitwijkstrook?)
12. In de Zeelaan werd een put opgevuld maar hierdoor kan het water niet meer weg.
Dit punt werd voor verder onderzoek doorgegeven aan de technische dienst.
13. Verlichtingspaal Kapelstraat is stuk.
Dit punt werd voor verder onderzoek doorgegeven aan de technische dienst.

