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VERSLAG VAN DE EERSTE  
VERGADERING VAN DE INWONERS VAN OUDERGEM 

 

Datum: 12 november 2020 

Tijd: tussen 19.00 en 21.00 uur 

Deelnemers:   

- Dimitri LEMAIRE, animator bij Particitiz  
- 10 facilitators, een voor elke Wijkvergadering 
- 72 inwoners van Oudergem 

Verontschuldigd: 

- 26 inwoners 

Afwezig: 

- 2 inwoners 

Sprekers: 

- Burgemeester Didier GOSUIN (inleiding) 
- 1e schepen Sophie DE VOS (vragen/antwoorden) 
- Coördinatrice van de burgerparticipatie Marine VANDE PITTE (vragen/antwoorden) 

 

Digitaal platform: ZOOM.us 

De video van de voltallige vergadering is beschikbaar op: https://youtu.be/VztpmrZpVNE 

Digitale ondersteuning: 

Een tiental deelnemers deden een beroep op technische ondersteuning van het team van 
Particitiz om bepaalde verbindingsproblemen (gebruik van het platform, werking van de 
micro of de camera) te verhelpen. 

Vier deelnemers die zich niet comfortabel voelden bij het gebruik van de digitale 
instrumenten werden ondersteund door de gemeente. Zij kwamen en gingen per taxi en 
konden gebruikmaken van een met computers uitgerust lokaal in het gemeentehuis om aan 
de Vergadering van de Inwoners te kunnen deelnemen, met inachtneming van de geldende 
gezondheidsnormen. 
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Verloop van de avond:  

18.15 uur | Wijkvergadering: de avond ging van start met de aankomst van de deelnemers, 
die werden onthaald door een facilitator volgens hun respectievelijke Wijkvergadering. 
Iedereen werd uitgenodigd om zich voor te stellen en op de kaart hun woonplaats aan te geven 
evenals de plekken in de gemeente waar ze mooie momenten hebben beleefd (zie de kaart in 
de bijlage). 

19.00 uur | Voltallige vergadering: Welkomstwoord door Dimitri Lemaire, gespreksleider van 
de bijeenkomst, waarna het woord ging naar de burgemeester, de heer Didier Gosuin, de 
schepen van participatie, mevrouw Sophie de Vos en de coördinatrice van participatie, 
mevrouw Marine Vande Pitte. Zij hadden het over de reden voor de participatie in 
Oudergem en het proces in brede zin.  

19.15 uur | Voltallige vergadering: "IJsbreker": de deelnemers werden verzocht om 
rechtstreeks te stemmen in het kader van een kleine vragenlijst over de gemeente Oudergem. 

19.30 uur| Wijkvergadering: er zijn 10 subgroepen gevormd om de overige vragen met 
betrekking tot het participatieproces te identificeren. De grondbeginselen van beraadslaging 
in groep werden verduidelijkt voor een vlot verloop van de toekomstige vergaderingen:  

o Spreken vanuit de "ik-vorm", dus je mening geven 
o Openheid: het verschil waarderen 
o Respect bij het luisteren naar anderen  
o Hand opsteken om te spreken 
o Wettelijkheid: geen hiërarchie bij het spreken 
o Levenservaringen uitwisselen  

 

19.50 uur | Voltallige vergadering: De gespreksleider heeft de vragen van de deelnemers 
gebundeld per hoofdthema en Sophie de Vos en Marine Vande Pitte uitgenodigd om ze te 
beantwoorden.  

20.20 uur | Voltallige vergadering: het Wijkboek werd voorgesteld door Marine Vande Pitte. 
Dit boek, één per Wijkvergadering, bestaat uit een aantal bestanden die een overzicht bieden 
van de belangrijkste informatie (bestand "Reglement" van de Gedeelde Begroting en de 
Vergadering van de Inwoners) en de verdere te volgen stappen (bestand "werk" en bestand 
"organisatie"). Het is een essentieel instrument voor de werkzaamheden en opvolging in de 
Wijkvergaderingen.  

20.30 uur | Wijkvergadering: er werden nogmaals 10 subgroepen gevormd in de 
Wijkvergadering om hun eerste strikte Wijkvergadering te organiseren (d.w.z. met 10) voor 
de 2e Vergadering van de Inwoners die is gepland op 10/12. De verschillende rollen werden 
geïdentificeerd (contactpersoon, digitale referent, secretaris enz.), en er werd een (op zijn 
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minst voorlopige) datum vastgelegd voor de 1e bijeenkomst in strikte Wijkvergadering, die tot 
doel heeft om na te denken over de Gedeelde Begroting en de thema's ervan te bepalen. 

21.00 uur | Voltallige vergadering: iedereen kwam opnieuw samen voor het slotwoord en 
er werd herinnerd aan de bijeenkomst van 10/12 voor de 2e ADI, die gewijd is aan de thema's 
voor de Gedeelde Begroting voor 2021 (zie de afbeelding hieronder). 

21.05 uur | Afronding
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