Verslag vergadering Verenigde Wijken 21/06/2022
1. Algemeen
➔ Aantal aanwezigen: 9
o Wijkcomités
▪ Groenpark Roeselare Vzw (Thierry Bouckenooghe)
▪ De Flandriens (Davy Decottignies) – niet aanwezig
▪ Prinsenhof (Martijn Lameire)
▪ Krottegemse Ransels (Frederik Moerman)
▪ Wijkcomité Batavia (Karel De Coninck)
▪ Schierveldewijkcomité (Stijn Verschoren)
▪ Craccowijkcomité (Jean-Marc Lefere)
▪ Kapelhoekcomité (Johan Jansens) - verontschuldigd
▪ Van nu en Straks – niet aanwezig
▪ Groene Herdersgoed (Aline Soetaert)
▪ Bloemenwijk St-Jozef (Veronique De Pauw en Gwendolien Dewilde)
o 4 nieuwe aanwezigen (uit 3 wijkcomités)
o Aanwezigen uit 6 verschillende gebieden

2. Agendapunten
1. Toelichting project RAKattack
-

‘Random acts of kindness’ – uitrol najaar 2022
Korte toelichting door Hanne Lewyllie van ‘Gezonde buurt’
De kerngroep gaf aan dat het positief is dat zij door de Stad reeds informatie krijgen over het
initiatief.
o De Stad zal het initiatief mee bekend maken via de nieuwsbrief buurten.
o Suggestie om eventueel hierrond een subgroep binnen de werkgroep op te richten –
nog verder te bekijken.

2. Terugkoppeling vorig overleg en overzicht wijkcomités
Tijdens de vergadering werd kort teruggekoppeld over de doelstellingen en structuur van de
werkgroep zoals deze tijdens voorgaande overleggen overeengekomen werd.
Daarnaast werd een kaart met weergave van de 55 wijkcomités in Roeselare gepresenteerd. Er wordt
momenteel gewerkt aan een vernieuwde interactieve kaart. De aanwezigen uit de kerngroep stelden
vast dat zij voornamelijk wijkcomités van binnen de ring vertegenwoordigen.
Verder werd kort stilgestaan bij de grootte van de Roeselaarse wijkcomités (op basis van het aantal
huisbussen) alsook bij het gemiddelde aantal activiteiten dat een wijkcomité organiseert.
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3. Netwerkmoment wijkcomités
Vorig jaar organiseerde de Stad voor de eerste keer een netwerkmoment voor wijkcomités. Hiermee
zetten we in op ontmoeting en uitwisseling tussen wijkcomités. Tijdens het netwerkmoment op 14
oktober 2021 werd eveneens een toelichting gegeven rond het vernieuwde subsidiereglement
(basissubsidies, buurtcheque#VANRSL, projectsubsidies) en enkele buurtgerichte projecten.
Het netwerkmoment voor wijkcomités willen we in 2022 samen met de Werkgroep Verenigde Wijken
vorm geven.
Brainstorm netwerkmoment 2022:
1) Inhoudelijk
a) Bekendmaking en voorstelling van de werkgroep Verenigde wijken
b) Informatief gedeelte: toelichting subsidies en terugkoppeling rond subsidies
c) Ruimte voor kennismaking en uitwisseling tussen wijkcomités: voorstel om dit vorm te geven
met praatgroepen rond enkele thema’s. Volgende mogelijke thema’s werden aangehaald:
o Thema 1: Materiaal en accommodatie
▪ Bieden van een overzicht waar en welk materiaal gehuurd kan worden (Stad,
provincie…)
▪ Draagvlak/bereidheid voor het opstellen van een lijst van uitleenbare
materialen tussen wijkcomités onderling?
• Schadebeheer: tussen de wijkcomités onderling geregeld (afspraken,
contract, waarborg…).
o Standaardformulier voorzien?
• Opm.: materiaal uitlenen brengt heel wat werk met zich mee.
o

Thema 2: Buurtprojecten in de kijker (ter inspiratie)
• ‘Happy walk’
• Wijktour met de stadsbus
• Best practices en inspirerende buurtacties

o

Thema 3: (Creatief) communiceren
▪ Hoe op een creatieve manier reclame maken voor je wijkcomité?
▪ Hoe kan het wijkcomité meer mensen bereiken?

o

Thema 4: Vrijwilligers (werven)
▪ Voorstellen ‘Roeselare vrijwilligt’?

o

Thema 5: Toelichting rond AED toestellen + eventueel gekoppeld aan een EHBOcursus

2) Datum: 15 november 2022
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4. Evaluatie Dag van de Buren
Cijfergegevens

Aantal inschrijvingen Dag van de Buren
100
80
60
40
20
0
2018

2019

2020

2021

2022

Reeks 1
Dit jaar waren er 95 inschrijvingen voor Dag van de Buren, dit was goed voor een 134-tal deelnemende
straten. Voorgaande jaren waren dit respectievelijk 78 inschrijvingen in 2018, 89 inschrijvingen in 2019,
66 inschrijvingen in 2020 en 63 inschrijvingen in 2021. Rekening houdende met de drempelaperitiefedities zien we een toename in het aantal deelnemers.
Ook in de geografische spreiding zien we dat alle delen/gebieden van Roeselare vertegenwoordigd
zijn.
Evaluatie:
1) Inschrijvingen
-

Voor Dag van de Buren wordt een verkort aanvraagformulier voorzien in het
evenementenloket.
Via de website buurten werd een handleiding voor het invullen van het formulier voorzien.
Heel wat mensen weten niet waar ze moeten inschrijven:
o Eventueel kan een wijkcomité een aanvraag indienen voor alle straten samen?
o Mogelijkheid om een moment te voorzien met hulp voor het indienen van aanvragen?
Ondersteuning is mogelijk via VTP.

2) Dag van de Buren 2022 viel in een verlengd weekend.
-

Heel wat buurtbewoners waren niet thuis. De opkomst lag hierdoor lager en ook voor de
organisatie van het buurtfeest waren er minder aanwezigen.
In 2019 werd een bevraging georganiseerd waarbij men aangaf dat Dag van de Buren niet
verplaatst dient te worden omwille van een verlengd weekend.

3) Fotowedstrijd
Buurtbewoners kunnen een foto nemen bij de rondreizende stoel (op diverse locaties in Roeselare)
of met een zelfgemaakte stoel.
- Beperkt aantal deelnemers aan de wedstrijd
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-

Alternatieven worden bekeken
Prijs: animatie of een geschenkpakket
o Animatie is geen must, de focus ligt op het samenzijn in de buurt
o Kleine extra’s zijn leuk: bv. Een ijsjeskraam

4)
-

Bereik en betrokkenheid buurtbewoners
Meestal bereikt men een vaste groep;
Hier en daar sluiten nieuwe bewoners aan;
In buurten met wisselende buurtbewoners en anderstalige bewoners is het niet gemakkelijk
om iedereen te bereiken.

5) Evaluatie ‘Zet je buur in de bloemetjes’
Buurtbewoners kunnen verhalen indienen voor een buur die verdient in de bloemetjes gezet te
worden en een boeket te ontvangen. Daarnaast worden enkele bijzondere verhalen uitgelicht die nog
een extra verrassing krijgen (dit jaar bezoek van Willy Sommers).
- Dalende trend aantal nominaties
- Feedback uit de werkgroep:
o Leuk initiatief
o Groter aantal nominaties ~ lockdown/Covid-19 pandemie
o Grote drempel om iemand te nomineren
▪ Suggestie: “Ken je buur” – spontane/persoonlijke bedankingen

5. Evaluatie Buurtcheque
Wat: organiseer je buurtfeest met ondersteuning van de Stad.
- Als wijkcomité of min. 3 buurtbewoners
- Max. €200
- Voucher t.w.v. €75
- 1 x per jaar
- Aanvraag: uiterlijk 6 weken voor buurtfeest
Evaluatie:
- De aanvraag en goedkeuring verlopen vlot.
- De bijhorende voucher voor de huur van materiaal of infrastructuur van de Stad wordt niet
altijd gebruikt.
- Hoe kunnen we de buurtcheque beter bekend maken bij wijkcomités en buurtbewoners?
o Buurtcheque en andere subsidies toelichten tijdens het netwerkmoment.

6. Varia
-

-

Communicatie binnen de werkgroep verloopt via mail
Opendoek – bankje
o Theatergroep
o Jaarlijkse luisterverhalen
▪ Verhalen inspreken rond de eigen wijk?
100 jaar Batavia: 9 september
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-

-

o Erfgoed-app van Batavia: historische tocht door de wijk via de app
Evenementenaanvragen: Zeer veel werk om een simpel evenement aan te vragen
o Wordt dit nog vereenvoudigd?
o Kunnen we als stad helpen ondersteunen?
Voorstel om binnen de werkgroep ook elkaars wijk(werking) beter te leren kennen
o Wijktour of bezoeken

7. Volgende vergaderingen
-

-

7 september 19.00 u, bar Trax.
o Agenda: voorbereiding netwerkmoment
o Oproep: Denk gerust eens na over mogelijke thema’s voor de praatgroepen.
Netwerkmoment wijkcomités: 15 november
13 december 19.00 u, bar Trax.
o Agenda: evaluatie netwerkmoment + andere agendapunten
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