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VERSLAG VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE INWONERS VAN 
OUDERGEM 

 

Datum: 10 december 2020 

Uur: van 19.00 tot 21.00 uur 

Deelnemers:   

- Dimitri LEMAIRE, animator bij Particitiz 

- 10 facilitators, een voor elke Wijkvergadering (WV) 

- 55 inwoners van Oudergem 

Sprekers: 

- De coördinatrice van de burgerparticipatie, Marine VANDE PITTE 

- De 1e schepen, Sophie DE VOS (welkomst- en slotwoord) 

 

Doelstelling: 

Op basis van een vijftigtal projectideeën die tijdens de Wijkvergaderingen werden besproken, kwam 
de Vergadering van de Inwoners bijeen om de 3 hoofdthema's voor de gedeelde begroting van het 
volgende jaar vast te leggen. De projecten die de Oudergemnaars in 2021 indienen, moeten onder 
een van deze drie thema's vallen. 

Digitaal platform: ZOOM.us 

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

Digitale ondersteuning: 

Net als bij de eerste Vergadering van de Inwoners (VI), deden enkele inwoners 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. 
 
Dezelfde vier deelnemers die zich niet comfortabel voelden bij het gebruik van de digitale tools 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 VI te kunnen deelnemen, met 
inachtneming van de geldende gezondheidsnormen. 
 
Verloop van de avond: 

18.15 uur - in WV: De avond begon met de deelnemers die één voor één aankomen op het virtuele 
vergaderplatform "zoom". Deze laatste worden rechtstreeks naar hun respectieve Wijkvergadering 
(WV) gestuurd in subgroepen, waar een jonge facilitator hen verwelkomt. 

https://youtu.be/DYrTeEdtHZA
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Omdat een aantal van de bewoners (wegens afzeggingen) nieuwe leden zijn in de VI, is dit een 
gelegenheid om elkaar (opnieuw) te leren kennen via korte persoonlijke presentaties in een 
gemoedelijke sfeer. 

Terugblik op de weinig bekende facetten van de gemeente Oudergem ("Wat kan er beter in de verf 
gezet worden in Oudergem?"). 

18.40 uur - in de plenaire vergadering: de deelnemers vervoegen de plenaire vergadering. Onthaal 
door Dimitri Lemaire en welkomstwoord door Sophie de Vos en Marine Vande Pitte. 

Marine Vande Pitte vermeldt naar de vele uitwisselingen die er tussen de deelnemers en de 
gemeente zijn geweest (e-mail, telefoongesprekken, interview). Dankwoord voor de inzet en 
motivatie. Benadrukking van het feit dat burgerparticipatie een nieuw proces is waarbij burgers en 
de participatiedienst hand in hand stappen vooruit zetten en bijleren. 

Vraag- en antwoordsessie om de verschillende vragen van de deelnemers na de 1ste VI in november 
te beantwoorden en om bepaalde punten te verduidelijken (rollen en opdrachten, vergaderingen, 
timing, Gedeelde Begroting, logistiek, ...). 

19.10 uur - in de plenaire vergadering: Opfrissing van de ontvankelijkheidscriteria voor 
projectideeën die in het kader van de Gedeelde Begroting worden voorgesteld: verduidelijking van 
de criteria: gemeentelijke bevoegdheden, reeds lopende projecten, maximaal budget, 
haalbaarheidsstudie, ... 

Zie hieronder. 

19.20 uur - in de plenaire vergadering: Marine Vande Pitte presenteert enkele projectideeën van de 
WV's en de bundeling van alle projecten in verschillende thema's: 11 thema's voorgesteld door de 
gemeente op basis van de een vijftigtal projectideeën die ze van de 10 WV's heeft ontvangen. 

Zie bijlagen 2 en 3 hieronder. 

19.30 uur - in WV: Creatief proces: deelnemers nemen hun projectideeën opnieuw door. Elke WV 
selecteert en verfijnt een projectidee dat in de plenaire vergadering aan de rest van de VI wordt 
voorgesteld. 

20.00 uur - Plenaire vergadering: Tien projectideeën (1 per WV) worden in 1 minuut aan alle 
deelnemers voorgesteld. 

20.10 uur - in de plenaire vergadering: Marine Vande Pitte legt uit dat de VI 3 prioritaire thema's 
moet kiezen uit de 11 thema's van hun eerste projectideeën voor de Gedeelde Begroting 2021. 

20.15 uur - in WV: Organisatie van een multicriteriastemming om de door de VI gewenste thema's te 
bepalen. Elke deelnemer wordt gevraagd om individueel te stemmen voor 3 thema's volgens de 
volgende criteria: 

- Prioriteit/noodgeval 

- Voldoet aan een behoefte van veel mensen (alle geslachten en leeftijden) 

- Betreft een specifiek publiek dat hier nood aan heeft 

- Specifiek voor Oudergem 

- Persoonlijke mening 
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20.35 uur - in de plenaire vergadering: Dimitri Lemaire maakt de uitslag van de stemming aan 
iedereen bekend. De drie thema's die door de Vergadering van Inwoners zijn gekozen voor de 
Gedeelde Begroting voor 2021 zijn: 

 Inwoners dichter bij elkaar brengen 

 Vrijetijdsbesteding en burgerparticipatiecultuur 

 Klimaat en leefmilieu 

Deze 3 thema's zullen worden opgenomen in het gemeentelijk reglement van de Gedeelde 
Begroting. Dit betekent dat de projecten die de Oudergemnaars in 2021 indienen onder een van deze 
drie thema's moeten vallen. 

20.45 uur - in de plenaire vergadering: Marine Vande Pitte legt de volgende stappen uit: volgende VI 
gepland voor het voorjaar van 2021 en presentatie van de (indicatieve) planning van de Gedeelde 
Begroting. 

Zie bijlage 4 hieronder. 

Voorstel om een kleine opleiding te kunnen volgen, op vrijwillige basis en 's avonds via zoom, om de 
interne werking van een gemeente beter te begrijpen. 

21u00: Slotwoord, dankwoord en einde van de 2de Vergadering van de Inwoners van Oudergem.
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Bijlage 1: Ontvankelijkheidscriteria voor de projecten die in het kader van de Gedeelde Begroting worden voorgesteld 
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Bijlage 2: De 48 projectideeën voorgesteld door de 10 Wijkvergaderingen - Basis voor de bundeling per thema door de gemeente 
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Bijlage 3: Bundeling van deze 48 projecten per thema
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Bijlage 4: Voorlopige planning van de Gedeelde Begroting 2021 

 


