Panelgesprek met:
 Gert Wens uit Schoonbroek. Schoonbroek heeft een zeer jonge bevolking.
Groei van 1000 naar 1500 inwoners sinds 2000. Gewone inwoner,
voorzitter van de voetbalclub.
 Truus Van Bosstraeten woont in Booischot. Uitgestrekt, 6500 inwoners.
 Dirk Konings, schepen sociaal beleid, landbouw en platteland in Essen, de
eerste bult van de provincie Antwerpen. 1 Belgische buurgemeente en 3
Nederlandse, dat voel je in de gemeente. Nederlandse steden zijn op
winkelafstand.
 Tessy Goris, deskundige planning en ontwikkeling in Heist-op-den-Berg.



Wat is er gebeurd in de gemeente:
o Tessy: 3 van de 11 kerkdorpen hebben deelgenomen aan het traject. Was het
aanspreekpunt binnen de administratie, zowel naar de organisatie als naar de inwoners.
Heel boeiende ervaring.
o Dirk: Essen heeft een specifieke situatie. Langgerekte centrumstraat, niet echt een
centrum. Wat vinden onze burgers het centrum van het centrum?
o Truus: participatietraject: niet het gevoel dat we in een bepaalde richting geduwd
werden, ook al was er een concrete vraag van de gemeente. Er werd ook echt aan de slag
gegaan met de thema's die uit de groep kwamen. Vaststelling: we waren een diverse
groep maar we hadden toch gezamenlijke thema's.
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Gert: in begin sceptisch, wat gaat zo'n vergadering opbrengen? Maar dit werd zeer
interactief aangepakt, ook wie minder snel het woord neemt kon zijn zeg doen.
Aangenaam. Schoonbroek is echt een landbouwdorp: dicht bebouwde kerk, daarrond
veel landbouw. Heel leerrijk om de verschillende visies rond landbouwverkeer te zien.
Tessy: bewoners gaan onderling met elkaar in dialoog. "Ik had het heel heel moeilijk om
in een groep iets te zetten, maar door gebruik van de methodes, vaak in spelvorm, kon ik
mijn mening toch kwijt."
Truus: Uitgesproken meningen kwamen minder aan bod, als het toch gebeurde reiken
andere bewoners vaak oplossingen aan.
Dirk: klassieke participatie, met bijvoorbeeld adviesraden, werken niet meer zo goed.
Sommige werken wel goed, maar een aantal andere niet (2 bewoners, 3 ambtenaren).
Met nieuwe trajecten, rond concretere projecten, kunnen we wel meer inwoners
bereiken.
Tessy: in Heist-op-den-Berg werden er accenten anders gelegd, dan wanneer het
gemeentebestuur zelf actie zou ondernemen. De participatie geeft aan waar bewoners
belang aan hechten. In Booischot bv. was het onmiddellijk actief aan de slag gaan op het
plein (de pop-up) niet de eerste prioriteit van het gemeentebestuur. Dit kwam uit de
bewoners. Ook de combinatie met de 'dorpsparel' Hof ter Laken gaf een breder verhaal
dan zou ontstaan zijn uit een 'deskundige aanpak'.
Truus: onmiddellijke resultaat was de pop-up met feestelijke opening. Installatie
gemaakt op het plein dat normaal voornamelijk wordt gebruikt als parking. Uit de
vergaderingen kwam dat dat jammer was. Parking staat niet heel de dag vol. Aanbrengen
van groen en recuperatiehout: een gezellige ontmoetingsplek. Eerste week was een
succes (zonnig), de weken daarna was het heel warm, minder en minder gebruik.
Resultaten op langere termijn zijn er nog niet, de inwoners zitten wat op hun honger,
kijken uit naar het vervolg.
Gert: In schoonbroek is er ook een online bevraging geweest bij de jeugd. Jeugd wil graag
een chill-plaats/speelplein. Eerste stappen zijn nu gezet op een terrein waar vroeger ook
al een speelplein was. Vervolgtraject is nog in opstart, bv. buurtbanken.
Dirk: Essen gaat ook een beleidsplan ruimte maken. Daar willen we de inwoners zeker
opnieuw betrekken. De stem van de inwoner is daar belangrijk.
Gert: er zijn heel veel aspecten aan bod gekomen. De gemeente luistert mee, alles werd
genoteerd, kan meespelen op lange termijn.
Tessy: gedurende het traject kwam de vraag naar het vervolg sterk aan bod. In Booischot
werd het 'slotmoment' ook nooit 'slotmoment' genoemd, het is het begin van een
verhaal. We noemden het 'toonmoment'. In Booischot wil men elkaar 2 keer per jaar
terug zien. Vanuit het bestuur werd dit opgepikt, nu terug actief aan de slag in een
vervolgtraject. Het lijstje van actiepunten is wel lang, dus moeten er keuzes gemaakt
worden. In Booischot gaan we aan de slag met het plein en met kasteel ter Laken.
Opnieuw in samenspraak met de bewoners. Niet altijd evident om aan inwoners uit te
leggen dat er heel wat stappen te zetten zijn. Soms komt het verwijt dat er niets gebeurt.
Taak van een gemeentebestuur om uit te leggen waarom niet alles onmiddellijk kan. Lukt
beter als je in een traject zit waarin dialoog met de inwoners wordt gevoerd.
Dirk: vaak is met vragen ook een grote investering gemoeid, bv. herinrichting van een
plein. Gemeente moet dat kunnen uitleggen aan de inwoners. Bv. inwoners wouden het
plein helemaal verkeersvrij maken via een omleiding. Het gaat echter om een
doorgangsweg met zwaar verkeer, landbouwvoertuigen, … Dat kunnen we niet door de
woonwijken sturen. Teruggekoppeld met deskundigen. Daarna aan de inwoners
uitleggen waarom het plan niet uitgevoerd kan worden. Gemeente wil dit wel mee
opnemen bij de opmaak van het beleidsplan.
Dirk: we zoeken ook naar betrokken inwoners zodat deze zelf oplossingen kunnen
aanreiken en zelf acties kunnen uitvoeren. Inwoners willen zelf taken opnemen. Bv. rond
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vereenzaming willen mensen een vrijwillige boodschappendienst opzetten. Heel
concrete voorstellen.
Gert: integratie in een klein dorp is niet gemakkelijk. Er wordt een buddy aangesteld die
de nieuwe inwoner kan verwelkomen met een welkombox.
Tessy: elk dorp van Heist-op-den-Berg is anders. Schriek heeft een zeer sterk
verenigingsleven, nam zelf veel in handen, legde veel verbanden.
Truus: in een kort traject, dat een klein engagement vraagt, krijg je toch een doorsnede
van wat er allemaal leeft in een dorp. Er zijn wel nog altijd mensen die niet deelnemen
en daarna ook zeggen dat het niet hun visie is, maar geloof toch dat dit traject mensen
bij elkaar brengen

