
 

 

BETROKKENHEID VAN DE INWONERS BETREFFENDE HET 

RENOVATIEPROJECT VAN HET GEMEENTEHUIS EN HET OCMW 

SAMENVATTING VAN DE 1STE VERGARDERING VAN DE INWONERS 

 

Datum : 21 april 2021 

Uur : Tussen 19u en 21u 

Deelnemers : 

- Ongeveer 25 inwoners die lid zijn van de Vergadering van de Inwoners 

- De animator van Particitiz, Martin Germeau 

- De coördinator van de Burgerparticipatie, Marine Vande Pitte 

- De Communicatieverantwoordelijke, Stéphane Aglave 

 

Sprekers : 

- Didier Gosuin, burgemeester 

- Chloé Absalon, coördinator van de grote gemeentelijke projecten 

- Eloise Defosset, schepen van de dienst Bevolking 

- Jean-Claude Vitoux, voorzitter van het OCMW 

- Stéphanie Paulissen, vice-voorzitter van het OCMW 

- Sophie Devos, schepen van de dienst Burgerparticipatie 

 

Objectief : 

De burgers informeren over het grote renovatieproject van het gebouw van het gemeentehuis en het 
OCMW, een dialoog op gang brengen over de mogelijke manieren waarop zij kunnen deelnemen en 
alle vragen beantwoorden. 

Digitale platform : ZOOM 

Video van de plenaire vergadering beschikbaar op : https://youtu.be/TItIYAGimi0  

Digitale ondersteuning : 

Net als bij de Vergadering van de Inwoners (VI) eind 2020 werden burgers zonder pc of internettoegang 
(digitale kloof) uitgenodigd om deel te nemen vanaf een computer die hun in de gemeente ter 
beschikking werd gesteld.  

https://youtu.be/TItIYAGimi0


Sommige deelnemers hadden ook technische bijstand van het Particitiz-team nodig om bepaalde 
verbindingsproblemen op te lossen (gebruik van het platform, werking van de microfoon of de 
camera).   

 

Verloop van de avond : 

19u – 19u10 : De avond begon met de deelnemers die beetje bij beetje inlogden op het virtuele 
vergaderplatform "zoom". Zij werden uitgenodigd om een klapje met elkaar te maken, om elkaar 
(opnieuw) te leren kennen, door bijvoorbeeld de naam van de buurt die zij vertegenwoordigden op te 
geven. Het lijkt erop dat alle buurten goed vertegenwoordigd waren. 

19u10 : De deelnemers werden welkom geheten door de facilitator, die hen het kader van de avond 
en de context waarin deze bijeenkomsten plaatsvinden, uiteenzette. 

19u15 – 19u45 – in plenair : De facilitator begint een interview met de verschillende sprekers om het 
project inhoud te geven. De coördinator van de Participatie onderbreekt de sprekers per geval, 
wanneer er in de chat vragen van burgers worden gesteld. Verschillende aspecten worden besproken, 
zoals de reden voor de renovatie, de integratie van het OCMW in het project en de verwachtingen van 
de inbreng van de inwoners. 

Er onder meer de vraag of het Cultureel Centrum ook zal worden gerenoveerd. 

19u45 – 20u05 : Na deze gedachtewisseling in interviewstijl werd er ruimte gelaten voor een vraag- 
en antwoordronde. Het bleek dat de omvang van de betrokkenheid van de burgers niet duidelijk was 
begrepen. Dit punt werd vervolgens verduidelijkt in die zin dat vooral de bijdragen worden geacht, 
gebaseerd op de ervaring van de burger en de kwaliteit van het onthaal. 

20u05 - 21u : De sprekers worden bedankt en begroet. Dan begint een moment van vrije uitwisseling 
tussen de burgers, die verder kunnen discussiëren op basis van de informatie die zij tijdens het eerste 
deel van de avond hebben gekregen. 

 

HET VERVOLG ? 

- 2de vergadering op woensdag 28/04/2021 
- 3de vergadering op woensdag 19/05/2021 

 



Annexe 1 : Powerpoint de présentation 

 

 



 



 



 

 



 

 



 

 


