Verslag wijkvergadering Nukker/Sas – 17/11/2015
Tijdens de wijkvergadering kunnen de aanwezigen een uur lang discussiëren en voorstellen
aanbrengen over beleidsthema’s. In 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: Men ziet zeker mogelijkheden om de kerk breder in te vullen dan
op vandaag het geval is. Voor grotere activiteiten stelt zich echter wel praktische problemen (m.n.
sanitair en een gebrek aan sociale controle). Iedereen was het idee om kerken eveneens te gebruiken
voor andere dan religieuze doeleinden genegen. Ze opperden dat er één kerk kan overblijven voor
religieuze doeleinden of een deel van de kerk en de rest ingezet voor andere diensten.
•
•

•
•
•
•
•

men onderschrijft eerst en vooral de beslissing om in Bredene 3 kerken te behouden, rekening
houdend met een typisch ouder publiek met verminderde mobiliteit
de hoofdfunctie van de kerk mag niet worden vergeten; het gebouw moet snel en gemakkelijk
bruikbaar blijven voor missen
− misschien de kerk herindelen in een liturgisch deel en een activiteitendeel?
er moeten zeker serene activiteiten kunnen worden georganiseerd in de kerk (tentoonstelling,
toneel, concert, kerstmarkt, artistieke activiteiten voor jongeren,…)
de kerk kan mee instaan voor het versterken van het gemeenschapsgevoel in de wijk: vrij
podium, repetities, verhuur opslagruimte / kasten, praatruimte,…
de kerk is een gebouw dat zeer nabij is en is ingebed in de wijk; het gebouw is hierdoor zeer
geschikt als locatie om er sterk wijkgebonden activiteiten in te organiseren (bv. wijkmuseum,
kleinschalige activiteiten,…)
de kerk kan opengesteld worden tijdens de zaterdagmarkt
de kerk kan goedkoop ter beschikking worden gesteld aan verenigingen (en bv. 1x per jaar gratis)

•

•
•
•
•

aan het nevengebruik van de kerk zijn wel praktische problemen verbonden (m.n. sanitair en een
gebrek aan sociale controle)
− creatie van openbare toiletten in het gebouw / in de buurt camerabewaking gebouw /
alarminstallatie
Als er nog 1 pastoor overblijft leek het aan de tafel logisch dat er ook één kerk voor religieuze
diensten blijft en de rest gebruikt wordt voor andere taken en aangelegenheden. Ook
hobbyclubs kunnen in de kerken georganiseerd worden.
Er zou ook een deeltje van de kerk gebruikt kunnen worden voor religieuze diensten (kapel, …)
en de rest een andere invulling geven.
Ze kunnen ingevuld worden met culturele, muzische, sociale of sportieve aangelegenheden.
Centrale kerk zou goed bereikbaar moeten zijn met het openbaar vervoer.

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: Het sociaal huis heeft niet gezorgd voor een lagere drempel om bij
het OCMW aan te kloppen. De naam is nog steeds stigmatiserend en de ruimere dienstverlening
onbekend. OCMW en gemeente mogen zeker fusioneren, op voorwaarde dat men wel degelijk
reorganiseert en niet nog jaren naast elkaar blijft werken. Prioritair hierbij is dat de maatschappelijke
werkers in ieder geval meer (pro)actief beginnen te werken dan nu het geval is.
Er was veel onenigheid over dit puntje. Het voorstel om de top van beide organen samen te laten
smelten (zonder afvloeiing), leek hen de efficiëntie te bevorderen. De bescherming van de privacy
was een item dat ze zeer belangrijk vonden en dat door een kleine groep experten mag beoordeeld
worden.
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

er blijft een drempel / schaamte bestaan om het sociaal huis binnen te gaan
− deze drempel heeft vooral te maken met de onbekendheid van de werking: de bevolking
weet niet welke diensten zich hier bevinden en linkt dit nog steeds automatisch aan
financiële noodhulp
− een naamsverandering zou misschien kunnen helpen
de drempel zorgt voor het missen van kansen en rechten
gemeente en OCMW mogen gerust fusioneren
− dit mag snel en kordaat gebeuren: het is niet wenselijk dat er wordt gefusioneerd op papier
om nadien nog jaren naast elkaar te blijven werken
de maatschappelijke werkers moeten meer (pro)actief werken dan nu het geval is
Enkele aanwezigen zijn tegen een samensmelting van het OCMW en de gemeente.
Er mogen geen afvloeiingen zijn bij een samenvloeiing. Personeel kan wel anders ingezet worden.
Persoonsgebonden dossiers moet door een beperkt aantal mensen worden bekeken. Zodat
privacy gegarandeerd blijft. Zeer serieuze zaken worden behandeld ‘en petit comité’, met
experten. Zeker bij persoonsgebonden aangelegenheden.
Het lijkt sommige een goed idee om één secretaris en financieel beheerder aan te stellen. Zo kan
er één koers gevaren worden.
Raakvlakken kunnen ervoor zorgen dat er efficiënter (inzet van middelen, personeel en
materiaal) gewerkt kan worden.
Er moet op voorhand goed nagedacht worden: Wie welke taak op zich zal nemen.
(functieprofielen)

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 het standpunt: Een zwembad moet op vandaag in ieder geval meer ambitie aan de
dag leggen dan het zwembad dat we nu hebben. Er is nood aan meer ruimte, meer openingsuren en
meer mogelijkheden dan we nu hebben. We moeten het midden vinden tussen een bad met meer
mogelijkheden en een bad dat nog betaalbaar blijft voor Bredenaars / kinderen.
De aanwezigheid van een zwembad lijkt hen noodzakelijk in Bredene, waarbij een intergemeentelijke
samenwerking of PPS hen een optie lijkt. Hierbij stellen ze wel als voorwaarde dat het een betaalbaar
zwembad is, waarbij het belevenisdeel en zwemgedeelte van elkaar kan gescheiden worden. Zo kan
je gewoon baantjes trekken zonder dat het veel kost, ook voor de schoolgaande jeugd en clubs is dit
een absolute vereiste.
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Een PPS-zwembad zal waarschijnlijk op een meer commerciële plaats gelegen zijn en zich naar
toeristen richten. Het mag echter niet de bedoeling zijn dat het bad 10 maanden per jaar
onderbenut is t.o.v. de capaciteit.
Bredene moet niet concurreren met grote, sterk uitgebouwde faciliteiten in Brugge, Oostende,
Center Parks, Sportoase,… Toch lijken extra faciliteiten zeker nuttig en nodig:
− ruime cafetaria aan bad
− ligweide / terras
− peuterbad
− buitenbad + windscherm
− glijbaan
− sportbanen
Een nieuw zwembad moet in ieder geval groter zijn dan wat we vandaag hebben. De capaciteit
en de openingsuren van het huidig zwembad zijn te beperkt.
Het zwembad moet bereikbaar blijven met het openbaar vervoer.
Dure all-in tickets voor een hele dag mogen zeker niet de enige betaalformule zijn. Wie wil
komen sporten of leren zwemmen moet dit tegen democratische prijzen kunnen doen.
Bij prijsstijgingen van de ingangskaarten voor het zwembad, voor private aanbesteding en
uitbating, kan de aanbestedende overheid afspraken maken over de prijs. Zo kunnen ze
bijvoorbeeld scholentarieven en groepstarieven voorzien. Op deze manier blijft er een beetje
controle op de prijs.
Het gewoon zwembad waar je baantjes kan trekken zou je apart moeten kunnen betalen aan een
schappelijke prijs en het belevenis deel vervolgens duurder.
Voor een grotere kwaliteit willen sommigen meer betalen.
Het moet voor jongeren en andere inwoners van Bredene betaalbaar blijven.
Een intergemeentelijk zwembad ziet bijna iedereen aan tafel zitten. Het zwembad moet
bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.
Een intergemeentelijk zwembad zou goedkoper uitvallen voor de Bredenaars. Alleen rekening
houden met het feit dat het openbaar vervoer ook betaald moet worden. Er moet een
berekening gemaakt worden met de inkomprijs van het zwembad en de prijs van het vervoer tot
het zwembad. Dat is de totale kostprijs van een zwembadbeurt.

•

Ook voor een PPS waren ze te vinden, als het een betaalbaar zwembad is, met mogelijkheid tot
het zwemmen van baantjes.

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: 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.
Er heerst een algemene tevredenheid over de dienstverlening in de gemeente. Digitalisering houdt
een gevaar in voor mensen die niet met de pc kunnen werken en het zou jammer zijn als het
menselijk contact wegvalt. De vraag voor een duidelijkere doorverwijzing van items op de site werd
door vele beaamd. Wat vind je waar?
•

•

dienstverlening:
− geen voorstellen geformuleerd
− klantvriendelijkheid van de gemeente is zeer goed. Hartelijk, warm en vriendelijk.
− Gemeentelijke dienstverlening is eveneens zeer goed.
digitalisering:
− Bredene moet investeren in digitalisering, maar het persoonlijk contact en de klassieke
papieren weg moeten blijven bestaan
− de digitalisering moet blijvend worden uitgebouwd als een alternatief dienstverleningsspoor
tot op het moment dat de “digital natives” de maatschappij hebben overgenomen; nu zijn er
nog te veel oudere mensen die onvoldoende vertrouwd zijn met digitaal werken
− Rekening houden met oudere mensen die niet zo goed met computers kan werken.
Menselijk contact is belangrijk zeker voor oudere mensen.
− Meer lessen geven over de werking van computers, package kennis en tablets.
− Het is niet nodig om in Bredene op voorhand een afspraak te moeten maken. Steeds als je
binnen komt, word je bijna direct geholpen. Het fijne is dat je kan binnen lopen met het idee
dat je niet lang moet wachten.
− Het zou wel handiger zijn als nog duidelijker vermeld staat welke informatie je waar ken
raadplegen of navragen. Bv waar kan ik informatie halen over de organisatie van wijkfeesten.

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.

Digitalisering  Net zoals in wijkraad Dorp wordt gevraagd om signalisatie te plaatsen ter
hoogte van de Pr. Elisabethlaan en een webcam aan de Konterdambruggen.
Het gemeentebestuur heeft hier een verzoek gericht aan de Vlaamse overheid.

2.

Vuilkar rijdt nog altijd op het voetpad langs de Pr. Elisabethlaan.
Deze problematiek wordt onderzocht door de politie.

3.

Dikwijls staan bestelwagens geparkeerd op fietspad op Pr. Elisabethlaan en ter hoogte van
frituur Tania.
De wijkagent heeft de nodige vaststellingen verricht. Er werden een vergunning afgeleverd
door het bezetten van voetpad. Er is een noodvoetpad en de nodige borden zijn geplaatst.
Het betreft hier de firma Boey die dringende werken uitvoert aan de gevel. Verdere
vaststellingen hebben niets meer opgeleverd.

4.

Jeugdige fietsers rijden zonder licht.  gelieve extra controles te organiseren.
In het najaar werden 157 fietsen gecontroleerd, waarvan er slechts 9 niet in orde
waren. Aandachtspunten tijdens de controle waren o.m. de verlichting, reflectoren en
remmen van de fiets. De volgende maanden worden op diverse plaatsen in de gemeente
nieuwe fietscontroles uitgevoerd.

5.

Wijk A. Claeysstraat/Nieuwe wijk. Wanneer worden trottoirs in orde gebracht ? Inwoner stelt
de vraag of dit nog dit najaar zal gebeuren ?
VMSW zou in het najaar de werken uitvoeren. Als de weersomstandigheden gunstig blijven zal
de aannemer starten met deze werken. De werken zijn ondertussen uitgevoerd.

6.

Breendonklaan. Er wordt gevraagd om een snelheidsbeperking in te voeren in de wijk
leefbaarheid in de wijk. De politie zal metingen doen in de Breendonklaan. De resultaten
zullen worden medegedeeld.
Dit punt wordt behandeld door de Verkeerscommissie.

7.

8.

Weiland in de A. Claeysstraat staat vol met onkruid en distels.
De boer wordt gecontacteerd.
Parkeren ter hoogte van Pr. Elisabethlaan. Inritten zijn gevaarlijk  geparkeerde wagens
Waarschijnlijk wordt het uitrijden uit de zijstraten bedoeld. De politie is van mening dat er
best wordt gewacht op de uitvoeringen in het kader van het Masterplan. Er mag niet worden
geparkeerd op 5m van de rand van een rijbaan. De 5m geldt tot de verlenging van de rand van
de naastgelegen rijbaan. In de zijstraten van de Pr. Elisabethlaan is het dus niet mogelijk om
<5m van de hoek te staan gezien de parkeerstrook en de brede berm met dubbel fietspad langs
de rijbaan van de Pr. Elisabethlaan. Eventueel voor te leggen aan de verkeerscommissie om
parkeren langs de Pr. Elisabethlaan voor te behouden voor personenauto’s (gewestweg).

9.
Werken nutsmaatschappijen Buurtspoorwegstraat/Wagenmakersstraat
Er wordt een toelichting gegeven door de schepen van openbare werken.
10. Worden de rioolputjes gekuist?
De rioolputjes worden 2 keer per jaar gecontroleerd en gereinigd.
11. Vredestraat ter hoogte van 26 parkeerproblematiek. De woningen met een oprit/garage
kunnen bijna onmogelijk op hun oprit rijden. Kunnen hier voorgetekende parkeerstroken?
Dit punt wordt behandeld door de Verkeerscommissie.
12. De gracht ter hoogte van V. Vermoortelstraat/Fr. Halsstraat wordt niet opgekuist.
De technische dienst zal dit nazien.
13. Iemand merkt op dat A. Claeysstraat 1 niet wordt gekuist door straatveegmachine.
De straatkeerders komen geregeld langs om de straat proper te houden.
14. Het straatnaambord Wagenmakerstraat ter hoogte van ING is weg. Er wordt gevraagd om dit
terug te plaatsen. Er werd reeds nieuw straatnaambord geplaatst.

