Verslag wijkvergadering Nukker/Sas – 19/11/2014
Bespreking beleidsthema’s “Duurzame 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
“duurzame 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 “Duurzame gemeente”
1. U bent schepen van milieu. Welke zijn de eerste twee voorstellen die u doet aan de
gemeenteraad?
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Controle van de luchtkwaliteit (fijn stof)
Zone 30 in woonwijken (lage emissie van voertuigen)
Zone 30 op plaatsen met spelende kinderen
Open ruimte vrijwaren en niet verkavelen
Meer groen in het straatbeeld
Open ruimte evenwichtig gebruiken: groen – parkeerplaatsen
Tijdelijk parkeerverbod op tijdstippen dat rioolreinigingen voorzien zijn *
Winkeldeuren verplicht dichtlaten in de winter
Opruimactie zwerfvuil in samenwerking met verenigingen, scholen,… (+ vergoeding hiervoor)
Zwerfvuil sneller opruimen
Hondentoilet aanleggen Bredene Sas
Afvalbakjes voor hondenpoep installeren
Voorbeeldfunctie REG opnemen (vb. minder kerstverlichting, led’s in openbare verlichting,
campagnes, isolatie gemeentegebouwen…)
Gemeentewagens op elektriciteit
Openbare verlichting terugschroeven tussen ± 22.30 en ± 5.30 uur
Containerpark meer ’s avonds open laten
Sterkere afvalzakken
Zwerfkatten aanpakken
Hondenpoep bestrijden

•

Optreden tegen geurhinder wegens onoordeelkundig afvalbeheer op sommige private domeinen

2. “De vervuiler betaalt” is de rode draad doorheen het afvalbeleid van de Vlaamse overheid.
Vindt u dat Bredene op dit vlak voldoende inspanningen doet?

•
•
•

Gratis aanvoer containerpark van brandbaar afval
Tarieven containerpark zijn te hoog (vnl. brandbaar)
tarieven containerpark/afvalzakken niet meer optrekken  zwerfvuil

3. Maken we van het Parkbos aan de Spuikom een groene long of een recreatiezone, en
waarom?
• Groene long
− buffer voor de naastgelegen Vicogneweiden
− natuurobservatie
• Recreatie
− veilige en afgebakende recreatieruimte
• Houden zoals het is
− gebruiken als landbouwgrond
Beleidsthema “Solidaire gemeente”
1. Ook Bredene krijgt te maken met vergrijzing. Vindt u dat het gemeentebestuur voldoende
doet om dit op te vangen?

•
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•
•
•
•
•
•
•

Overeenkomst afsluiten met De Post om postbode maatschappelijke rol te laten opnemen bij
senioren (behoeften detecteren, boodschappen,…)
Vervoer organiseren naar Bredene Shopping Center (bv. belbus)
Premies voor lokale kleinhandel
Postpunt oprichten te Bredene Sas
Boodschappendienst oprichten voor senioren en minder mobiele personen
Proberen om alleenstaande senioren uit sociaal isolement te halen
Huisbezoeken door personeel Sociaal Huis (valpreventie, sociaal isolement,…)
Seniorenactiviteiten per wijk (en niet enkel in Staf Versluyscentrum)  sociaal isolement
doorbreken
Bushaltes aanpassen zodat vlotter in- en uitgestapt kan worden

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,…)

•
•
•

Lager tarief busvervoer voor kinderen
Inzetten op campagnes rond verdraagzaamheid
Oprichten of ondersteunen van een klusjesdienst of vrijwilligerswerking voor zieken, senioren,
minder mobiele personen,…

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?

•
•
•

Plaatsen aangetast door vandalisme laten herstellen / opsmukken door jongeren zelf
Sportclubs rol laten opnemen in opvoeding jeugd
Controle door politie in burger op plaatsen waar regelmatig overlast is

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).
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•

•

•

•

•

•

Er wordt door de wijkvergadering gevraagd om bij BPost nogmaals sterk aan te dringen voor
een Postpunt in de wijk.
In het kader van de werken aan het Maertenssas wordt gevraagd of de hoogte van de dijk ter
hoogte van de Ibibsbrug voldoende is? Wordt het wandelpad opnieuw aangelegd? Is voorzien
om opnieuw te asfalteren bovenop de verhoging van 1 meter werfweg (MDK). VMM bouwt nog
keermuur ter hoogte van Maertenssas. Renovatie schotten gebeurt in opdracht VMM. De kant
waar nu de dijk verstevigd wordt (tussen Noord Ede en Spuikom) zal voorzien worden van een
keermuur.
Er is reukhinder en overlast in een woning in de Coupurestraat. Deze problematiek werd reeds
doorgegeven aan de politie. Naast de lokale politie is ook de gemeentelijke milieudienst op de
hoogte van dit dossier.
Tussenkomst van de gemeentelijke milieudienst/politie:
Dit is een privaat eigendom en hier is geen toegangsrecht. De misdrijven die door de buurt
werden aangemeld worden door de milieudienst opgevolgd (diefstal etc). Over de
geurhinder en afval op de koer van Nieuwstraat 94 op de wijkraad aangemeld: was reeds
door mij aan de gemeentelijke diensten doorgegeven die samen overleg hebben gepleegd
terzake. Het afval (vooral fietskaders) kan niet ambtshalve worden verwijderd (privéterrein en omheind door een muur (niet zichtbaar van op straat). De reukhinder is voorlopig
niet aan de orde waardoor voor art 4.4.1° AGP momenteel geen gasverslag kan worden
opgemaakt. Zal mede door de gemeenteambtenaren worden opgevolgd
In de Breendonklaan/Pieter Breugelstraat wordt een snelheidsbeperking gevraagd. Blijkbaar
ontstaan hier zéér gevaarlijke situaties voor kinderen. Er wordt een oplossing gevraagd.
Burgemeester geeft toelichting en vraagt politie snelheidscontroles uit te voeren. (metingen +
snelheidscontroles). Deze problematiek werd doorgegeven aan de verkeersdienst van de lokale
politie (Patrick Broucke) die reeds snelheidscontroles op die plaatsen had laten uitvoeren.
Hij zal de snelheidscontroles ook bestendigen.
Dit punt werd voorgelegd aan de
agendacommissie van de verkeerscommissie.
Voorlopig is snelheidsbeperking niet
weerhouden.
De politie zal snelheidsmetingen organiseren en eventueel voorstellen
overmaken voor de (volgende) verkeerscommissie.
De vrachtwagen voor het ophalen van het huisvuil rijdt op het voetpad in de Prinses
Elisabethlaan. Er wordt gevraagd om hiervoor tussen te komen bij de betrokken maatschappij.
De betrokken firma (Dekeyser) zal in de toekomst rekening houden met onderstaande
opmerking.
Op de parking van het shoppingcenter Sas staan nu haaientaanden op de weg, een bord B1
ontbreekt. Moeten de regels rond verkeersborden gerespecteerd worden op privaat domein?
Voor wie van het shoppingcenter op de Prinsens Elisabethlaan rijdt is er geen
signalisatieprobleem. Op de parking staan er inderdaad haaientanden. Deze markeringen
mogen normaliter niet aangebracht worden als er geen verkeersbord B1 is. De dienst
mobiliteit komt tussen bij het shoppingcenter, vermits het om hun parking gaat.
Wat kan er gedaan worden om bejaarden naar het shoppingscenter te krijgen ? De
burgemeester geeft een toelichting over deze vraag. Het gemeentebestuur geeft reeds
meermaals aan vervoersmaatschappij De Lijn verzocht om de bus tot aan het shoppingcenter

•

•

•
•

te laten rijden. Uit budgettaire overwegingen zal de vraag naar uitbreiding ongetwijfeld niet
meer worden overwogen.
Kan een loopbrug worden voorzien ter hoogte van de waterzuiveringsinstallatie op het einde
van de Breendonklaan (over Noord-Ede). Werd dit reeds eerder aangekondigd ? Oorspronkelijk
was het de bedoeling dat deze brug er zou komen naar aanleiding van de ingebruikname van
het shoppingcenter. Maar deze plannen werden nooit concreet gemaakt en in de huidige
meerjarenplanning zijn hiervoor geen budgetten voorzien.
Vrijwilligers die boodschappen doen voor senioren. Welke projecten bestaan al? Kan hierover
een project worden opgestart? Vanuit de gemeentelijke sociale dienst is er het project
Aan(d)tachtig. Een groep vrijwilligers bezoekt de gebruikers van de personenalarmtoestellen
op geregelde basis. Deze vrijwilligers kunnen echter niet aan alle noden voldoen. Uit ervaring
weet de gemeentelijke sociale dienst dat, met betrekking tot deze vraag, vaak beroep wordt
gedaan op de thuisoppasdienst van de mutualiteiten, en dat zij dan boodschappen met hen
kunnen doen, mits een kleine vergoeding. (naast de betalende gezinszorg via mutualiteiten en
BOD ed.).
De hondenpoepcampagne van het voorjaar 2015 wordt toegelicht.
Er wordt gevraagd dat op het Vandenwegheplein een bordje wordt geplaatst tijdens
plechtigheden in de kerk. Er is plaats voor een paaltje, maar dit staat er nooit. De
gemeentelijke technische dienst zal twee parkeerverboden op de grond schilderen. De
markering werd ondertussen aangebracht.

