Verslag wijkvergadering Groenendijk/Vicogne – 2/12/2014
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?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dure gemeentebelastingen
Nette gemeente
Te weinig kleine handelszaken en nichecafés (jongeren, bruine praatcafés,…)
Campinggemeente (te eenzijdig)
Relatief betaalbare appartementen
Weinig voorzieningen voor senioren
Winterslaapgemeente
Slecht beleid dierenwelzijn
Gemeente in snelle expansie  bouwstop is noodzakelijk
Algemeen goed imago
Rustige (lees: niet-actieve) gemeente  niet aantrekkelijk voor jongeren
Jonge gemeente
Gemeente met mooie duinengordel
Imago bepaald door naaktstrand (met negatieve connotatie)

2. Hoe kan Bredene de sportieve mogelijkheden verbeteren?

•
•
•
•
•

Bowling
Cursus elektrische fietsen
Bij aanleg straten oog hebben voor vlotte overgang tussen straat en fietspad (drempels)
Extra wandelroutes en joggingroutes (per wijk) uitwerken
Extra zaalcapaciteit voorzien in sportcentrum

•
•
•
•
•
•

Nadenken over gebruik resterende open ruimte
Zwembad aantrekkelijk maken (luisteren naar noden zwemclubs, combineren met bv. wifi,
wassalon,…)
Breed overleg opstarten sportief gebruik Grasduinen
Grasduinen sportief uitbouwen
Zwembad vernieuwen of nieuw bouwen
opportuniteit zwembad in Bredene ?

3. Wat kan het gemeentebestuur doen om er voor te zorgen dat de wijk interessant is voor
kleine handelszaken?

•
•

Strenger optreden tegen langdurige leegstand
Minder streng belastingbeleid voeren voor kleinhandel

4. De economische motor van Bredene is grotendeel toeristisch. Hoe kan Bredene dit nog
versterken?

•

Strand net houden, met name ook in zone tussen Twins en Oostende

Beleidsthema “Solidaire gemeente”
1. Ook Bredene krijgt te maken met vergrijzing. Vindt u dat het gemeentebestuur voldoende
doet om dit op te vangen?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergrijzing wordt goed opgevangen
Mobiele (voedings)winkels promoten
Activiteiten met een gimmick organiseren (jeugd tegen senioren – petanque, quiz,…)
Bij aanleg straten oog hebben voor vlotte overgang tussen straat en fietspad i.f.v.
rolstoelgebruikers of fietsende senioren (drempels)
Containers per wijk voor groenafval
Huisdieren toelaten in serviceflats
Huisbezoeken bij 75+
Infonamiddagen senioren blijven organiseren
Uitstappen via sociaal huis blijven behouden
Meer inzetten op dagopvang / langer thuisverblijf
Vrijwilligerswerk meer stimuleren

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,…)

•
•
•
•
•

Artikel wijkvergaderingen in infokrant  mensen oproepen om mee te denken
Detectietaken armoede laten opnemen door de wijkagent
Buurtfeesten
Wijkwatchers mee inzetten om mensen uit hun sociaal isolement te halen
Infoavonden voor werkende mensen (gelijkaardig aan infonamiddagen senioren)

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?

•
•
•

Meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren (jeugdhuizen, speelpleinen)
Accepteren dat jong zijn een leerproces met vallen en opstaan inhoudt
Betere sportinfrastructuur voorzien

•
•
•

Er gebeurt veel voor kinderen jonger dan 12 jaar, maar tussen 12 en 18 jaar moet men uitwijken
naar andere plaatsen
Alle jeugdverenigingen blijven ondersteunen
Meer jeugdkampen

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).
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

In de Ganzenstraat wordt melding gemaakt van een problematiek inzake loslopende honden.
Het bordje van het gemeentebestuur is er verdwenen. Er wordt gevraagd om hierover te
sensibiliseren en te controleren. De politie zal nader toezicht houden.
Door een inwoner wordt een toelichting gegeven over een aantal vermeende problemen met
dieren (katten, paarden, herten). Deze inwoner krijgt tijdens de wijkvergadering een
antwoord/toelichting over de aangehaalde punten.
Op het voetpad ter hoogte van de Groenendijk/afrit Koninklijke Baan hangen de omega-hekken
los. De beugels werden ondertussen vastgezet door de diensten van De Lijn.
Ter hoogte van het speelplein voor het gebouw Nautilus is de omheining stuk.
De
gemeentelijke technische dienst herstelde ondertussen deze afsluiting. Ook de toegangspoort
van deze speelplein is makkelijk te openen o.m. voor kleine kinderen. Ook hier werden de
nodige werken doorgevoerd door de gemeentelijke technische dienst.
Ter hoogte van het speelplein voor het gebouw Callista is de afsluiting hoogdringend aan
vernieuwing toe.
Ondertussen voerde de gemeentelijke technische dienst de nodige
herstellingen uit.
In de Zeekoetstraat/Reigerstraat (t.h.v. huisnummer 17) ontbreken al geruime tijd een aantal
bomen. Bewoners merken op dat deze bomen, naast ecologisch, ook een belangrijke functie
hebben als verkeersgeleiders en de snelheid in deze straten beperken.
Een inwoner vindt dat de kostprijs voor het afleveren van brandbaar afval te duur is. Er wordt
een toelichting gegeven over hoe deze prijs is tot stand gekomen en wat het achterliggend
principe is achter het betalend maken van bepaalde afvalfracties.
In de Vicognelaan zijn er 4 parkeerplaatsen ter hoogte van een garagetoegang. Het grasveld
voor deze garagetoegang wordt, nietttegenstaande het openbaar domein is, niet afgereden.
Dit punt werd doorgegeven en wordt verder opgevolgd door de gemeentelijke groendienst.
Ter hoogte van het gebouw Nautilus wordt een hondenpoepvuilbak gevraagd.
Het
gemeentebestuur heeft evenwel niet langer specifieke hondenpoepvuilbakken in voorraad.
Van zodra er opnieuw wordt overgegaan tot een aankoop zal een plaatsing op deze locatie
worden overwogen.
In de weide naast het speelplein Nautilus wordt regelmatig gemaaid gras gedeponeerd. Aan de
gemeentelijke diensten en de lokale politie wordt hier frequent toezicht gevraagd.
In de Zeekoetstraat wordt regelmatig snel verkeer vastgesteld. Zijn hier maatregelen
mogelijk? Dit punt werd door de aangever toegelicht aan de mobiliteitsambtenaar en wordt
voorgelegd aan de agendacommissie van de verkeerscommissie. Betrokkene wordt uitgenodigd.
In de Schoonheidsleerlaan werd de voorbije maanden regelmatig een poging tot inbraak
vastgesteld. De lokale politie meldt dat dit door hen wordt opgevolgd. Ondertussen
verscheen andermaal een artikel over beveiliging van de woning in het gemeentelijk
informatieblad.

•
•
•

•
•

Ter hoogte van de nieuwe openbare verlichting in de Schoonheidsleerlaan werden de stenen
niet verwijderd. Dit werd ondertussen door de gemeentelijke technische dienst opgevolgd.
In de Aalscholverstraat wordt regelmatig vastgesteld dat brievenbussen worden omvergeduwd.
De politie noteert dit probleem.
Een inwoner merkt op dat het straatnaambord Lodewijk Paretlaan (richting Liefkemoreslaan)
verdwenen is. Ondertussen werd een nieuw bord geplaatst door de gemeentelijke technische
dienst.
Op het officieel bord voor het containerpark zijn de gegevens met betrekking tot de vergunning
niet langer correct. Dit bord werd ondertussen aangepast.
Een inwoner merkt op dat er werken zijn gebeurd op het braakliggend stuk weide in de
Groenendijkstraat. Het gemeentebestuur was op de hoogte van deze problematiek en liet
ondertussen de weide in oorspronkelijke staat herstellen.

