1. Verslag wijkraad 24/02/2022
Op donderdag 24/02/2022 vond de startvergadering van de wijkraad plaats. Tijdens deze eerste
samenkomst werd een brainstormsessie gehouden omtrent enkele mogelijke doelstellingen voor de
wijkraad.
•

•

•

Aanwezigen:
o 12-tal aanwezigen uit verschillende wijkcomités (9) en gebieden;
o Daarnaast zijn er nog een 8-tal geïnteresseerden die niet aanwezig konden zijn, maar
graag op de hoogte gehouden willen worden.
Enkele algemene bevindingen:
o Uiteenlopende verwachtingen mbt de wijkraad
o Feedback m.b.t. invulling wijkraad lagen in de lijn van de vooropgestelde
doelstellingen:
▪ Ondersteunen van wijkcomités
▪ Informeren
▪ Adviseren
▪ Nieuwe initiatieven vormgeven
o Wens om verdere invulling en verder gevolg te geven aan de wijkraad;
▪ Vraag naar visie van de stad rond invulling van de wijkraad;
▪ Er wordt gevraagd naar een duidelijke en concrete afbakening/invulling.
o Bezorgdheid naar aanwezigheid en representatie van de verschillende wijkcomités.
o De aanwezigen gaven aan dat de slagkracht bij projecten kan verhoogd worden door
betrekken wijkcomités en wijkraad.
Aandachtspunten:
o De wijkraad is geen spreekbuis voor individuele noden van wijkcomités;
o Er bestaat verwarring rond naamgeving “wijkraad”:
▪ De term geeft de indruk dat het een officieel adviesorgaan betreft, waar dit
niet zo is;
▪ De term lijkt te verwijzen naar een raad op wijkniveau, terwijl eerder een
klankbord met vertegenwoordigers uit wijkcomités van het hele grondgebied
Roeselare beoogd wordt.
▪ Voorstel: “Werkgroep Verenigde Wijken”

Tijdens volgende bijeenkomst van de wijkraad wordt verder gewerkt aan:
-

-

Het verduidelijken van engagementen die de wijkraad zal opnemen. Ter voorbereiding: zie
aanzet voorstel in punt 2.
Verduidelijken welke engagementen de stad hierin zal opnemen:
o Voorstel tot financiële ondersteuning
o Faciliterende rol mbt samenroepen Wijkraad, agenda, verslag
Structuur van de wijkraad, zie voorstel in punt 3.

2. Voorbereiding vervolgoverleg wijkraad (03/05/2022)
DOELSTELLING 1: ONDERSTEUNEN VAN WIJKCOMITES
1. Definitie ‘ondersteunen’
Met de doelstelling ‘ondersteunen’ wordt verwezen naar het bijstaan/steunen van wijkcomités in
hun opstart, algemene werking, vragen m.b.t. het organiseren van evenementen/activiteiten. Aan
deze doelstelling kan invulling gegeven worden via toeleiding naar (het bestaande) aanbod,
doorverwijzen naar de juiste diensten, organiseren van vormingen, uitwisselen van ideeën en good
practices. Via deze doelstelling wordt bijgedragen aan de zelfwerkzaamheid van de wijkcomités.
Vanuit de wijkcomités en de startvergadering is er een wens tot (praktische) ondersteuning omtrent:
- Materiaal (inventarislijst, uitwisselen materiaal, opslagplaats)
- (Het werven) van vrijwilligers
- Organisatie evenementen
- SABAM en billijke vergoeding
- Welzijn
- Rechtspositie en Vzw-oprichting
- Verzekering (billijke aansprakelijkheid, vrijwilligersverzekering, mogelijkheid
groepsaankoop…)
- Financiën (subsidies, energiefacturen, rekening…)
- Communicatie
- …
2. Hoe wensen we deze doelstelling te realiseren
2.1. Engagement van de stad
De stad neemt een faciliterende rol op en voorziet financiële en praktische ondersteuning bij het
organiseren van infoavonden en toelichtingen. Daarnaast wordt toeleiding naar bestaande aanbod
voorzien.
Voorbeelden:
- Faciliteren van een infomoment (bv. omtrent verzekeringen);
- Aanleveren van voorbeelden van uitwissel- en deelplatformen;
- Beschikbaar stellen van informatie voor wijkcomités op de website;
- Ondersteuning bieden bij het maken van afspraken (afsprakencharter);
- Informatie verschaffen aan (nieuwe) wijkcomités.
2.2. Engagement van de wijkraad
Tijdens de volgende vergadering van de wijkraad wordt verder afgetoetst welke engagementen de
wijkraad wil opnemen m.b.t. het ondersteunen van wijkcomités.
Voorbeelden vanuit de startvergadering :
- Organiseren van activiteiten en netwerkmomenten voor wijkcomités (cf. Netwerkmoment
De Ruiter);
- Ondersteuning van nieuwe wijkcomités via peter- en meterschap;
- Wijkfeesten, wijktours;
- Platformen voor communicatie en informatie-uitwisseling tussen wijkcomités vormgeven;
- Kennisdeling en info-avonden

−
−
−
−
−
−

Samen met de stad inzetten op vormingen
Uitwisselen good practices en werking
Inlichtingen rond verzekeringen, SABAM…
Fiches en een “startpakket” voor nieuwe wijkcomités + herinnering voor bestaande
wijkcomités
Kennisgeving i.f.v. zomeractiviteiten
Handleidingen voorzien
▪ Bv. overzichtsformulier voor de organisatie van evenementen

DOELSTELLING 2: INFORMEREN
1. Definitie ‘informeren’
De doelstelling informeren verwijst naar het inlichten/kennisgeven/op de hoogte brengen van de
wijkraad van projecten, ontwikkelingen, vernieuwingen… vanuit de stad. Omgekeerd krijgt de stad
via het platform van de wijkraad zicht op de noden, vragen en verwachtingen die leven bij de
wijkraad en de afzonderlijke wijkcomités.
2. Hoe wensen we deze doelstelling te realiseren
2.1. Engagementen van de stad
De stad engageert zich om de wijkraad te informeren over (stadsbrede) buurtgerichte projecten
(projecten binnen het wijkenbeleid) die de wijkraad en wijkcomités aanbelangen. De stad toont
luisterbereidheid naar noden en vragen van wijkcomités die haar via de wijkraad bereiken.
Opmerking: Bij participatietrajecten in specifieke gebieden worden wijkcomités reeds afzonderlijk
benaderd.
2.2. Engagementen van de wijkraad
•
•

De wijkraad engageert zich om – naargelang de aard van het project/initiatief – wijkcomités
en wijken te informeren over projecten en initiatieven vanuit de stad.
De wijkraad engageert zich om vragen, noden en bezorgdheden die zij van wijkcomités
ontvangen, naar de stad te communiceren.

3. Verder uit te werken
Tijdens de volgende bijeenkomst van de wijkraad wordt verder ingegaan op de inhoud van de
doelstelling ‘informeren’. Hierbij wordt nagegaan omtrent welke projecten men geïnformeerd
wenst te worden en hoe deze informatiedoelstelling geconcretiseerd/georganiseerd wordt.
•

Hoe zal de wijkraad de noden van de wijkcomités bevragen;

•

Hoe zal de informatiedoorstroming van de wijkraad naar de wijkcomités georganiseerd
worden (vertegenwoordiging in de wijkraad?).

DOELSTELLING 3: ADVISEREN
1. Definitie ‘adviseren’

Voor de doelstelling ‘adviseren’ wordt verwezen naar onderstaande definitie:
Er wordt de mogelijkheid geboden om voorstellen te doen en in overleg te gaan omtrent
buurtverbindende projecten (binnen wijkenbeleid). De Stad engageert zich ertoe de aangekaarte
zaken gevolg te geven en feedback te leveren wat er met de input gebeurt. De adviesfunctie draagt
bij tot draagvlakvergroting en kwaliteitsverhoging van het wijkenbeleid.
De wijkraad treedt hierbij niet op als officieel adviesorgaan maar heeft de vorm van een flexibele
klankbordgroep. Dit advies kan bestaan uit een inschatting van de haalbaarheid, geschiktheid,
slagkracht… van projecten en initiatieven binnen het wijkenbeleid. De structuur van deze
klankbordgroep wordt verder uitgewerkt tijdens de volgende bijeenkomst van de wijkraad.
De wijkraad heeft een adviesfunctie ten aanzien van:
- Nieuwe projecten;
- Nieuw op te maken reglementen m.b.t buurtverbindende projecten;
• Bv. Buurtcheque, Dag van de Buren…
2. Hoe wensen we deze doelstelling te realiseren
2.1. Engagementen van de stad
De stad engageert zich ertoe de wijkraad (wijkcomités) te betrekken en hun advies in te winnen bij
de opstart nieuwe projecten/ evaluatie van projecten binnen het wijkenbeleid (adviesrol).
2.2. Engagementen van de wijkraad
De wijkraad engageert zich ertoe advies te verlenen omtrent de slagkracht, haalbaarheid en
gevoeligheden van nieuwe buurtverbindende projecten en initiatieven (binnen het wijkenbeleid).
Tijdens volgende bijeenkomst van de wijkraad dient verder geconcretiseerd te worden:
- Hoe wordt input vanuit de wijkcomités verzameld?
- Wie wordt hiertoe bevraagd?
- Representativiteit van de verzamelde input?
- Welke criteria worden gehanteerd?
- …

3. Voorstel structuur wijkraad
Tijdens volgende bijeenkomst van de wijkraad wordt de structuur en samenstelling van de wijkraad
verder afgetoetst. Onderstaande punten zullen hierbij aan bod komen.
1) Het statuut van de wijkraad:
o Geen officiële adviesraad
o Flexibele klankbordgroep
2) Samenstelling van de wijkraad:
o Representativiteit en vertegenwoordiging? -> Hoe vullen we dit in?
o Kerngroep + eventueel werkgroepen (open lidmaatschap)
▪ Het gewenste engagement wordt bevraagd tijdens de volgende bijeenkomst
3) Frequentie:
o 3x per jaar?

o

Bereidheid om een netwerkmoment te ondersteunen (informele bijeenkomst)?

4) Rol van de stad:
o Bij de opstart van de wijkraad neemt de stad een trekkersrol op omtrent het bieden
van een locatie, uitnodiging en het bepalen van de agenda;
o De stad neemt een faciliterende rol op ten aanzien van activiteiten georganiseerd
door de wijkraad;
o Stimuleren van contacten tussen wijkcomités;
o Contactgegevens tussen wijkcomités;
5) Verder uit te werken:
o Opstellen van een gezamenlijk afsprakenkader
▪ Afspraken omtrent:
• Voorzitterschap
• Aanwezigheid
• Verslagneming en goedkeuring verslagen
• Engagement
• Het aanleveren van agendapunten
• Communicatiekanalen
• Rapportage aan alle wijkcomités
• Locatie en tijdstip van de vergaderingen

4. Next steps
-

Volgende bijeenkomst wijkraad:
o Dinsdag 03/05/2022 om 19u. in TRAX 1., bar.
o Inhoud overleg: terugkoppeling + afkloppen engagementen + structuur uitklaren

