Overlegtafel 28 april 2019
‘Koek en Ei’ Sint-Niklaas – 10 tot 12 uur

•

•
•
•
•

Ongeveer 35 stadsgenoten waren aanwezig om in het kader van ‘Hapje! Klapje!’ (een project van
het programma ‘Diversiteit in actie’, in samenwerking met de vzw Internationaal Comité) samen
na te denken over de stad van morgen.
In het eerste deel van de voormiddag brachten ze ideeën aan rond het thema van hun voorkeur.
In het tweede deel werden die geclusterd in 5 voorstellen en konden ze kiezen welk voorstel ze
wilden concretiseren.
Hieronder geven we de 5 uitgewerkte voorstellen weer, gesorteerd volgens het actieplan uit het
beleidsprogramma waarop het voornamelijk betrekking heeft.
Het basismateriaal uit het eerste deel en de kladversie van het tweede deel vind je als bijlage.
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O2.1. Activiteiten voor specifieke doelgroepen
3. Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische
troeven uitspelen
28 april 2019 – stadsgesprek bij Hapje! Klapje! 3.0
(tafelbegeleider: Blerina Kamberi)
● Sociale isolatie doorbreken
● gezondheid bevorderen (preventief)
● nuttige invulling van vrije tijd
● meer kansen aanbieden (rekening houden met noden van bepaalde
groepen: betaalbaarheid, toegankelijkheid, vrouwen apart,...)
● activiteiten in de weekends vb autoluwe zondag
● contact bevorderen - angst doorbreken
● ook (anderstalige) bejaarden en families met kinderen betrekken
● de wil om het anders te doen
● communicatiekanalen: info verspreiden, vb. scholen die hier aan
meewerken (kind → ouders), verenigingen,...
● plaatsen: ruimte hiervoor beschikbaar maken
● aanspreekpunt: informatie geven, organiseren, activiteitencentrum
waar alles samenkomt,...
● budget: sponsors - vrije bijdrage: motiveren om mee te doen
● overheid: stadsbestuur + dienst vrije tijd en migratie
● stadsbestuur in contact brengen met verschillende actoren
● anderstaligen EN Belgen samenbrengen
● families
● ouderen! worden vaak als last gezien, maar deze mee betrekken
● 1e stap is het bestuur meekrijgen: dan zal de rest volgen
● centrum waar informatie gegeven wordt - bepaalde vaste kanalen
voor communicatie → bekijken wat er is en wat drempels zijn (en
hierop kunnen inspelen)
● activiteiten organiseren - op verschillende plaatsen
● bestaande activiteiten meer openstellen voor iedereen → bestaand
aanbod aangepast naar 1 bepaalde doelgroep vb. sporten alleen
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voor vrouwen, zwemmen, fitness; maar Belgische mensen gemixt
met anderen, ook voor mannen.
● wat er al is, toepasbaar maken voor iedereen!
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O2.2. Werken met buurten
5. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt
28 april 2019 – stadsgesprek bij Hapje!Klapje! 3.0
(tafelbegeleider: Lisanne Corijn)
● Actieve buurtwerking!
o waarin buurtactiviteiten kunnen georganiseerd worden (bv.
sport, taal, advies, evenementen,...)
o kleine initiatieven door straat/straten (hoeft geen hele wijk
telkens te zijn die betrokken is)
o IDEE: het is hier fijn wonen!
● voor “vaste, terugkomende” activiteiten → plekken/ruimte voorzien
● aanvraag/melding van activiteiten → pagina/informatie met
duidelijke info wat kan, mag, waar, hoe,...?
o bv. straatbudget aanvragen
o bv. locatie regelen voor eventueel afsluiten van een straat
o communicatie - aanvraag om enkele kleine flyers te laten
afdrukken: kan in vast format zijn, waarin adres en datum
wordt in aangepast (naar voorbeeld van website Mechelen
voor buurtinitiatieven)
● mogelijkheid om materiaal te ontlenen (via stadsdiensten of
andere)
● aanspreekpunt zou iemand van OCMW kunnen zijn, die dan de
ideeën doorgeeft?
● vrijwilligers: vaste poule en sporadische vrijwilligers
● mensen van de buurt
● sociale kruidenier, buurtcentrum,...
● organisaties, vzw’s, handelaars,...
● Hapje!Klapje! per buurt organiseren
● Buurt informeren: via post, website, flyers,... over wat er gaande is
● geïnteresseerden van de buurt verzamelen → informatiemoment
● Eerste ‘guerilla’ activiteit organiseren: vanuit organisatie/zonder
buurtwerking? als soort van experiment om te tonen hoe leuk
zoiets kan zijn → dan op die manier gegadigden vinden om een
volgende keer te organiseren met ondersteuning van.
O2.3. Nederlandse taal stimuleren / taalbuddy’s
10. Discriminatie tegengaan en inburgering faciliteren
28 april 2019 – stadgesprek op Hapje! Klapje! 3.0
(tafelbegeleider: Liesbeth van Grinsven)
● anderstaligen koppelen met buddy’s om NL te oefenen
● anderstaligen hebben contact met burgers in Sint-Niklaas
● mensen verbeteren hun NL
● leren van elkaar!
● vrijwilligers
● middelen voor buddy’s om activiteiten te doen - BUDGET
● meer weten van elkaars projecten (sociale krant op een
toegankelijke manier)
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● taalbuddy heeft een achtergrond nodig (?)
● samenwerking: rusthuis, supermarkten, organisaties, verenigingen,
scholen, hogescholen,...
● anderstaligen
● vrijwilligers en verenigingen die dit al doen
● kinderen worden ook betrokken!!
● vrijwilligers zoeken! → op een structurele manier poule breder
aanwerven
O2.4. Inspraak en communicatie
49. Meer inzetten op gebiedsgerichte en projectmatige inspraak
28/04/2019 - Stadsgesprek op Hapje! Klapje! 3.0
(tafelbegeleider: Silke van Strubarq)
● Een plek creëren waar we zonder afspraak naartoe kunnen met
onze ideeën/vragen/meningen → meldpunt
● meer informatie over verschillende stadsdiensten: waar moeten we
zijn en bij wie?
● Duidelijkheid: in gemakkelijke taal + in thema’s communiceren, niet
alles door elkaar → zowel om mensen uit te nodigen als achter bij
feedback of opvolging
● stad moet terug communiceren en opvolging geven aan wat er
gebeurt met de inspraak
● de stad, bestuur, stadsdiensten
● volk van Sint-Niklaas: zowel Sint-Niklazenaars als mensen van
opvangcentrum: in dialoog gaan!
Wordt later bepaald.
O2.5. Hoe aan inspraak doen? - methodieken
49. Meer inzetten op gebiedsgerichte en projectmatige inspraak
28 april 2019 – stadsgesprek bij Hapje!Klapje! 3.0
(tafelbegeleider: Katrien Van Moer)
● waaier aan methodieken om aan inspraak te doen voor
verschillende doelgroepen!
o moeten uitleenbaar zijn voor verenigingen, vrijwilligers,...
o eenvoudig in gebruik!
● mooi aantrekkelijk aanbod en budget
● goede coördinator en deelnemers
● bereikbare plaatsen
● bestuur dat wil luisteren
● Voorbeelden methodieken:
o Hapje!Klapje! + bijhorend materiaal
o mobiele babbelbox (zoals bij Man bijt Hond)
o namiddag-programma voor senioren
o aandacht trekken en mensen aanspreken in publieke ruimte
● geïnteresseerden
● inspraak coördinator
● bestuur
● verenigingen en vrijwilligers die de methodieken kunnen gebruiken
● coördinator die mobiliseert
● methodieken/handleiding uitwerken
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Bijlage
Hierna vindt u het basismateriaal dat door de bevolking werd aangebracht tijdens de
overlegtafel, gesorteerd volgens de voorstellen uit het tweede deel. De kladversie van de
voorstellen, die in de tekst hierboven werden uitgetikt en eenvormig gemaakt, vindt u telkens
als inleidende flap. Het gaat om volgende voorstellen:
O2.1. Activiteiten voor specifieke doelgroepen
3. Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische
troeven uitspelen
28 april 2019 – stadsgesprek bij Hapje! Klapje! 3.0
(tafelbegeleider: Blerina Kamberi)
O2.2. Werken met buurten
5. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt
28 april 2019 – stadsgesprek bij Hapje!Klapje! 3.0
(tafelbegeleider: Lisanne Corijn)
O2.3. Nederlandse taal stimuleren / taalbuddy’s
10. Discriminatie tegengaan en inburgering faciliteren
28 april 2019 – stadgesprek op Hapje! Klapje! 3.0
(tafelbegeleider: Liesbeth van Grinsven)
O2.4. Inspraak en communicatie
49. Meer inzetten op gebiedsgerichte en projectmatige inspraak
28/04/2019 - Stadsgesprek op Hapje! Klapje! 3.0
(tafelbegeleider: Silke van Strubarq)
O2.5. Hoe aan inspraak doen? - methodieken
49. Meer inzetten op gebiedsgerichte en projectmatige inspraak
28 april 2019 – stadsgesprek bij Hapje!Klapje! 3.0
(tafelbegeleider: Katrien Van Moer)
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