Verslag wijkvergadering Groenendijk/Vicogne – 27/10/2016
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:
Het Huis van het Kind wordt door de aanwezigen in de eerste plaats gezien als een actor om te werken
aan een (kans)armoedebeleid. Dit beleid zou idealiter meer moeten zijn dan een druppel op een hete
plaat, maar ook armoedecirkels doorbreken, zo niet in deze generatie, dan op zijn minst voor de
volgende. Daarnaast haalt men ook het thema van de intra-familiale relaties aan (aanhoudende
conflictsituaties, stressfactoren, hulp bij alimentatieproblemen, geweld,…). Als bijzondere doelgroep
noemt men met name alleenstaande moeders.

•

Men ziet armoede als een vicieuze cirkel waar men niet zomaar uit raakt. Het beleid zou er zoveel
mogelijk op gericht moeten zijn om deze cirkel te doorbreken. Dit houdt in:
− Detectie van armoede bij kinderen (via de scholen).
− Financiële en materiële ondersteuning, gekoppeld aan competentieversterking voor de
volwassenen (gaande tot herscholing en begeleiding op de arbeidsmarkt).
− Kinderen extra ondersteunen door hen toekomstgerichte kennis op te laten doen

Het dienstenaanbod zou er volgens de aanwezigen ongeveer als volgt moeten uitzien:
Samenwerken met en afstemmen van de werking van externe actoren op het grondgebied. Er
wordt van het Huis van het Kind geen al te groot eigen aanbod verwacht. Worden vaak genoemd
als belangrijke externe actoren:
− scholen
− Huis van het Kind Oostende
− geëngageerde, niet georganiseerde burgers (wordt genoemd in kader van detectie en melding
problemen en in kader van de deeleconomie) ( kanaliseren via opzet
communicatiestructuren)
• Informatie verzamelen en meer efficiënt verstrekken aan de doelgroep.

•

•

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]

Daarnaast dient er in het bijzonder aandacht te gaan naar manieren om het Huis van het Kind niet
synoniem te laten staan met gezinnen in problemen. Volgens enkele aanwezigen wordt dit bv. in
Oostende in de praktijk wel zo gepercipieerd, waardoor gezinnen zich dikwijls schamen om naar het
Huis van het Kind te gaan. Men vindt bijvoorbeeld ook dat de drempel om het sociaal huis binnen te
gaan nog hoog is. Meer anonieme vormen van hulpverlening bereiken dikwijls een groter of een ander
publiek (bv. voedselpakketten in laagdrempelige afhaalpunten). Deze meer laagdrempelige vormen
van hulpverlening hebben wel als nadeel dat ze meer fraudegevoelig zijn (lagere controles door de
hulpverlener dan bij het OCMW).

Thema: Citymarketing
Samenvatting standpunt aanwezigen:
Het huidige imago omschrijft men meestal als:
• voor wat de bewoners betreft: rustige gemeente, levendige gemeente, open ruimte, groen,
kindvriendelijk, nog redelijk authentiek
• voor wat de bezoekers betreft: geen zelfstandig profiel (= de ruimte tussen Oostende en De Haan),
naaktstrand, Staf Versluyscentrum, familiebadplaats
• voor wat de bedrijven betreft: heel wat leegstand in toeristische zone
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
Zwaktes:
• Geen duidelijk centrum aanwezig in Bredene
• Leegstand in toeristische zone
• Geen samenhang in de toeristische zone tussen commercieel aanbod, activiteitenaanbod,
tramhaltes, parkings
• 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
• Redelijk “kale” uitstraling van openbaar domein (weinig fleurig of gezellig)
• Strand is niet altijd even gemakkelijk toegankelijk
Kansen:
• In België is er toeristisch gezien een gat in de markt waar Bredene kan op inspelen  mobilhomes
kunnen hier slechts moeizaam terecht, waardoor velen België als bestemming vermijden

•
•
•
•

Draagvlak voor citymarketing
Er is zeker investeringspotentieel in Bredene dat in de verf kan worden gezet
Er circuleren concrete ideeën die een boost kunnen geven aan de toeristische handelszone:
− Starten met pop-ups: kortere periode, meer afwisseling en lagere huurprijzen
− 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

Bedreigingen:

•
•
•
•

De nieuwe skyline van Bredene is op zich netjes, maar dreigt mee eenheidsworst te worden met
de andere kustgemeenten
Veel winkelketens hebben op korte tijd de plaats ingenomen van de lokale handelaars
Bredene wordt onterecht gelijkgesteld met het naaktstrand

Algemene economische en juridische trends maken het kleine ondernemerschap niet
gemakkelijker

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.

Wat is de taak van de wijkpolitie? Kan dit eens worden verduidelijkt. Kan er ook een folder
worden gemaakt met een voorstelling van de wijkinspecteurs per wijk?
Deze vraag wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de politie. In Bredene Magazine van mei
2017 zal een artikel gepubliceerd worden over de wijkwerking van Bredene.
De wijkwerking streeft er naar om opsporend, voorkomend en oplossend te werken naar
potentiële leefbaarheids- en samenlevingsproblemen. De wijkinspecteur manifesteert zich in de
buurt door zijn dagelijkse aanwezigheid, te voet of per fiets. Op deze manier is hij/zij een
aanspreekpunt voor de lokale bevolking waardoor de wijkinspecteur informatie ontvangt en een
grondige kennis kan ontwikkelen van het veiligheidsbeeld en de maatschappelijke sfeer die
heerst in de wijk.

2.

Een inwoner merkt op dat het gras in de Breeweg te hoog staat.
Dit werd ondertussen opgelost.

3.

De kerstboom die staat opgesteld in de Driftweg (Groenendijk) is gevaarlijk en zorgt voor een
onveilige situatie voor de fietser.
Deze opmerking werd doorgegeven aan de betrokken dienst. Er wordt gevraagd hier rekening
mee te houden.

4.

Bostoenwijk. Volgens een inwoners tiert het onkruid er welig. De firma Bostoen maait maar 1
keer per jaar en dat is, volgens de inwoner, te weinig.
Dit punt werd overgemaakt aan de technische dienst administratie voor verdere behandeling.

5.

Vuilnisophaling wordt voor 8 uur opgehaald. Mag dit? Mag het restafval ook worden
buitengeplaatst in een bak?
In het contract met de ophaalfirma werd opgenomen dat de ophaling kan gebeuren vanaf 7 uur.
Wat het verpakken van het restafval betreft staat het volgende in het politiereglement :

Artikel 3.5.2
Het huisvuil zal in de gemeente Bredene worden afgehaald door de zorgen van de openbare
reinigingsdienst of diens vergunninghouder, op de dagen daartoe bepaald door het college van
burgemeester en schepenen en dit volgens de noodwendigheden.
Het huishoudelijk afval moet worden verpakt:
· ofwel in de zakken, voorzien van de naam van de gemeente en door de gemeente afgeleverd;
· ofwel in de containers, door de gemeente ter beschikking gesteld of door de gemeente
aanvaard.
Het gebruik van alle andere recipiënten is verboden.
6.

Hoe lang blijft Bostoen nog bouwen in Bostoenwijk?
De laatste vergunningen voor de huizen in de Lepelaarsstraat dienen nog te worden ingediend.
Het kan ongeveer nog 1 à 1,5 jaar duren.

7.

Verkeer in Bostoenwijk is een probleem. Er wordt te snel gereden en er sprake van
sluipverkeer. Kan hier een oplossing worden geboden?
De politie noteert dit probleem en bekijkt welke maatregelen er mogelijk zijn.
Voorstel reeds eerder bekeken in de Verkeerscommissie (verwijderen paaltjes naar Zwanenstraat
niet weerhouden), kan opnieuw worden geagendeerd voor Verkeerscommissie voorjaar.
Gelet op de infrastructuur nauwelijks aan te nemen dat er werkelijk te snel wordt gereden en
gelet op het ontwerp van de straten geen buitensporig sluipverkeer. Controle door politie hierop
is zeer arbeidsintensief.

8.

Een inwoner vraagt wat er zal gebeuren met de Keerweg en de Ebbestraat als de Zeelaan wordt
doorgetrokken?
Op het door de gemeenteraad goedgekeurde verkavelingsplan, zijn er paaltjes voorzien tussen de
Ebbestraat en de Polderstraat. De bedoeling is om het sluipverkeer van en naar de Polderstraat te
voorkomen. Momenteel is de wegenis nog niet afgewerkt en zijn er nog verschillende
bouwbedrijven actief. Doorgaand verkeer is niet aangewezen. Bij de doortrekking van de Zeelaan
zal de verkeerssituatie terug nagezien en desnoods aangepast worden zoals voorzien in het
mobiliteitsplan.

9.

Gemeentebestuur wordt bedankt voor de netheid van de gemeente!
Fijn te horen dat onze inspanningen op prijs worden gesteld.

10. Op de groenzone ter hoogte van de Callista staan auto’s geparkeerd. Het gras kan hierdoor niet
worden afgereden. Kunnen hier paaltjes worden geplaatst?
Er is een parkeerverbod op 5 m denkbeeldig kruispunt aangebracht.
11. Ter hoogte van de bushalte zou een paaltje verplaatst zijn.
Deze vraag wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de technische dienst.
12. Op de parking van het shoppingcenter in Bredene-Sas zijn er grondmarkeringen en staan er
stoptekens. Is dit reglementair?
Vermits op privaat domein geen wettelijke afdwingbaarheid, wel kan een rechter in concrete
gevallen rekening houden met de signalisatie. Bij ontbreken van signalisatie ook de grondregels
van de wegcode naleven cfr voorrang van rechts, aangepaste snelheid, …
13. Heraanleg oversteek Breeweg. Hier werden ondertussen verkeerslichten geplaatst. Aan de
Zeelaan wordt dit op dezelfde manier uitgevoerd.
De aanwezige schepen van openbare werken Jacques Deroo geeft hierover een toelichting.

14. In de Snippestraat ligt een riooldeksel los tussen de woningen met huisnummer 4 en 6.
Deze vraag wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de technische dienst.
15. Waarom worden voetpaden niet allemaal gevoegd?
Alle voetpaden die vernieuwd worden, worden gevoegd. De bestaande voetpaden blijven zoals
ze zijn.
16. Een inwoner meldt dat in het Torenvalkenerf bromfietsers en auto’s vaak te snel rijden.
Dit punt wordt voor verdere opvolging overgemaakt aan de politie.
17. Twee zitbanken ter hoogte van de Nautilus zijn ruw en dienen te worden geverfd.
De zitbanken worden in het voorjaar (week 16) geschilderd.
18. Een inwoner meldt dat de gracht langs de Driftweg dient te worden uitgekuist.
Dit zal gebeuren naar aanleiding van de werken in de Breeweg/Zeelaan.
19. Een inwoner vraagt een fietsrek op het speelplein aan de Callista.
Deze vraag wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de technische dienst.
20. De omheining aan de Callista dient te worden hersteld.
Deze vraag wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de technische dienst.
21. Er staan steeds wagens geparkeerd op het kruispunt voor de parking Nautilus. Gevraagd wordt
dat de politie hier controles uitvoert.
Dit wordt doorgegeven aan de politie.
22. Een inwoner vraagt of het gemeentebestuur overweegt om een nummering te plaatsen bij de
graven op begraafplaats Priorij. Blijkbaar is dit zo in Oostduinkerke.
Het gemeentebestuur heeft geen plannen om een nummering te voorzien. De optie blijft wel
open om in de toekomst een computer te plaatsen op een publieke plaats (aan het bestaande
gebouw) zodat bezoekers snel de plaats van een overledene kunnen terug vinden.
23. Volgens een inwoner is de ligging van de fietspaden in de Zandstraat/Vloedstraat niet ideaal.
Men moet immers tweemaal oversteken, wat de veiligheid niet ten goede komt.
Dit punt wordt overgemaakt aan de dienst mobiliteit. Veiliger dan dat het fietspad aan de kant
van de uitritten van campings zou liggen. Verder is oversteken van de rijbaan een normaal
maneuver.
24. Een inwoner merkt op dat bij de kerstboomverbranding 2016 de gratis bedeling van frieten
chaotisch is verlopen. Het gemeentebestuur is zich hiervan bewust en zal bij de volgende
kerstboomverbranding lessen trekken uit wat is gebeurd.
De kerstboomverbranding in januari 2017 moest noodgedwongen worden verplaatst maar de
frietbedeling was wel veel beter georganiseerd. Spijtig genoeg lokte het koude weer minder
mensen naar het Duinenplein.
25. Volgens een inwoner wordt het petanqueplein ter hoogte van de Turkeyenlaan niet goed
onderhouden. Kan hier een beter onderhoud worden voorzien?
Dit punt werd voor verder gevolg overgemaakt aan de technische dienst.

