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Doel van de gespreksavond

✓ Gespreksavond kadert binnen de opmaak van het meerjarenplan.

✓ Deze nota is één van de insteken voor het op te maken gemeentelijke 
meerjarenplan voor de periode 2020-2025. 

✓ De input vanuit de burgers is tweeledig: 
• De resultaten van de bevolkingsbevraging in april - mei van 2019.
• De conclusies van de gespreksavond op 13 juni 2019 te Vurste. 

✓ Andere insteken voor het meerjarenplan zijn:
• Input vanuit de gemeentelijke diensten. 
• Input van het bestuur. 

✓ Ambitie voor de gespreksavond: 
• Opmerkelijke resultaten van bevraging verfijnen/concretiseren. 
• Aanzetten van mogelijke oplossingen formuleren.
• Dialoog tussen bewoners onderling waarbij we gezamenlijk zoeken 

naar draagvlak voor bepaalde initiatieven. 

Verloop van de gespreksavond

19u30 Welkom en korte situering van de avond - burgemeester

19u40 Presentatie belangrijkste thematische bevindingen
bevolkingsbevraging – Public Minds

20u05 Deel 1 gesprekstafels – 5 tafels van een 8-tal deelnemers

Elke werkgroep behandelt één ‘verplicht’ thema: 
• Mobiliteit - verkeersveiligheid
• Openbaar domein – ruimtelijke infrastructuur
• Milieu en groen
• Zorg en welzijn
• Vrije tijd en verenigingen

Korte pauze 

21u05 Deel 2 gesprekstafels – 5 tafels van een 8-tal deelnemers

21u55 Plenaire synthese van de gesprekstafels.  

22u15 Afsluiten door moderator.  



5 gespreksthema’s (stellingen-enkele voorbeelden)
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Gespreksthema 1 – mobiliteit/verkeersveiligheid

✓ Veilig fietsen blijkt aandachtspunt. Waar situeren zich voornaamste 
probleemsituaties? Suggesties tot oplossing?

✓ Snelheidsremmende maatregelen, zo ja.. waar vooral?
✓ Houding tegenover fietsstraten?
✓ Hoe meer mensen overhalen om minder vaak de auto te nemen? 

Bijkomende maatregelen?
✓ …

Gespreksthema 2 – openbaar domein/ruimtelijke 
infrastructuur

✓ Open ruimte behoud blijkt erg belangrijk in Gavere. Waar komt dit in het 
gedrang? Hoe ziet men de toekomst?

✓ Inspanningen die het bestuur kan leveren om handelszaken aan te trekken?
✓ Specifieke functies voor een hernieuwde marktplaats? 
✓ Zijn eventuele spontane ontmoetingsplaatsen te creëren? Is daar nood aan?
✓ Meer (woon)entiteiten op kleinere oppervlakte en extra bouwlagen? Hoe 

staat men daartegenover?
✓ …

Gespreksthema 3 – milieu en groen

✓ Zwerfvuil bestrijden. Ideeën om dit nog verder aan te pakken?
✓ Behoud van straatverlichting blijft belangrijk, hoe staat men daartegenover?
✓ Bebloeming van de dorpskernen, nog andere suggesties voor verfraaiing van 

de kernen?
✓ Dient de gemeente de begraafplaatsen integraal te vergroenen?
✓ …

Gespreksthema 4 – zorg en welzijn

✓ In Gavere is het aangenaam wonen om jouw oude dag te beleven. Iedereen 
mee akkoord?

✓ Bijkomende maatregelen om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen, 
ideeën? Suggesties?

✓ Initiatieven in de strijd tegen armoede.
✓ Welke voorzieningen voor gezinnen/jonge kinderen ontbreken vooral in 

Gavere?
✓ Wat hebben ouders in de gemeente nodig ter ondersteuning?
✓ …

Gespreksthema 5 – vrije tijd en verenigingen

✓ Culturele activiteiten te sterk naar bepaalde doelgroep gericht. Is men 
hiermee akkoord?

✓ Hoe kunnen initiatieven van verenigingen nog beter worden 
gecommuniceerd?

✓ Op welke manier kunnen verenigingen best worden ondersteund? Welke rol 
wordt verwacht van de gemeente?

✓ …
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Tafel? Deel 1 Deel 2

Tafel 1 Mobiliteit / verkeersveiligheid
Milieu en groen

Vrije tijd / verenigingen
Zorg en welzijn

Tafel 2
Openbaar domein / ruimtelijke 

infrastructuur
Zorg en welzijn

Milieu en groen
Vrije tijd/verenigingen

Tafel 3 Milieu en groen
Mobiliteit / verkeersveiligheid

Zorg en welzijn
Openbaar domein/ruimtelijke infrastructuur

Tafel 4 Zorg en welzijn
Mobiliteit / verkeersveiligheid

Openbaar domein / ruimtelijke 
infrastructuur

Vrije tijd/verenigingen

Tafel 5 Vrije tijd / verenigingen
Milieu en groen

Mobiliteit / verkeersveiligheid
Zorg en welzijn
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Sfeerbeelden van de avond Overzicht van de deelnemers

✓ Totaal aantal deelnemers: 

✓ Aantal deelnemers per deelgemeente:

✓ Xxx:
✓ Xxx:

✓ Aantal deelnemers per leeftijdscategorie:

✓ Xxx
✓ xxx



Gespreksthema 1 – mobiliteit/verkeersveiligheid 
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Stimuleren van duurzaam vervoer

✓ Mobipunt is goed initiatief, locatie: beter aan station.
✓ Bemerking: afstand tussen deelgemeenten Vurste-Baaigem-Dikkelvenne te ver om 

gebruik te maken van ‘gedeeld’ vervoer.
✓ Gavere is klaar voor autodelen en mag boot niet missen, liever verspreid over de 

deelgemeenten dan allemaal op mobipunt. Er zou ook autostaanplaats op de markt 
moeten komen, en in alle kernen).

✓ Sterke campagne voor bekendmaking autodelen wel belangrijk, zeker ook bij nieuwe 
verkavelingen.

✓ Openbaar vervoer: uit te breiden maar vooral beter op elkaar af te stemmen.
✓ Meer fietsen? Suggesties, zie verder.

Gevaarlijke punten / voor verbetering mogelijk

✓ Baaigemstraat (zowel staat fietspad als voorbijrazend autoverkeer)
✓ Provinciebaan – Hundelgemsesteenweg
✓ Doortocht Steenweg Asper
✓ Schoolomgevingen: nieuw aangelegd fietspad in de Opperweg—Dorpstraat is niet veilig
✓ Doorgaand zwaar vervoer als probleempunt aanzien: vnl. op as Stationsstraat-

Molenstraat-Kerk-Nijverheidsstraat. Zo veel mogelijk vrachtverkeer weren. Handhaving 
nodig!

✓ Zo veel mogelijk: verkeersstromen scheiden. Zeker bij Stationsstraat.
✓ Verder inzetten op combinatie van snelheidscontroles en snelheidsremmers.

Fietsen in Gavere

✓ Fietsen aan meeste schoolomgevingen wordt als onveilig beschouwd .
✓ Suggestiestroken worden niet als veilig alternatief ervaren.
✓ Suggesties om meer mensen aan het fietsen te krijgen:

✓ Sommige trage wegen uitrusten als fietsverbinding en dit ook zo promoten (vb. 
verbinding Dikkelvenne-Sportdreef).

✓ Verkeersluwe wegen als fietsstraat inrichten.
✓ Misschien meer éénrichtingsverkeer, zo meer plaats voor fietser.
✓ Meer en aangepaste fietsenstallingen.
✓ Voor kinderen: zij die te voet of met de fiets gaan ontvangen een 

complementaire munt, waarmee ze bij lokale handelaars iets kunnen bekomen 
(nauwe band tussen duurzaamheid en verkeersveiligheid).

✓ Overzicht maken van alternatieve veilige fietsverbindingen (autoluwe parallelle 
wegen): inwoners weten vaak niet dat er veiligere alternatieven zijn. 

Varia

✓ Als auto verder geparkeerd moet worden, dan is 50 à 100 meter een aannemelijke 
afstand. Ook zoveel mogelijk laden en lossen mogelijk maken en parkeervoorziening 
voor mensen met een beperking.

✓ Zone 30 aan schoolomgeving: kan dit niet dynamisch voorzien worden? Is niet nodig in 
weekend en vakanties.



Gespreksthema 2 – openbaar domein/ruimtelijke infrastructuur
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Groene ruimte - ontmoetingsruimte

✓ Algemeen gevoel: er is meer groene ruimte in Gavere aanwezig, dan bekend is. 
✓ Bereikbaarheid van groene ruimte: belangrijk om deze op een verkeersveilige en vlotte 

manier te kunnen bereiken is, zodat er maximaal gebruik is.
✓ TIP: in kaart brengen van groene ruimtes met meest geschikte 

verbindingswegen.

✓ Aandacht voor deelgemeenten: ook decentraal mogelijkheden voorzien.
✓ Bij ontwikkeling van nieuwe wijken: meer rekening houden met plaats voor groen.

✓ Voorzieningen om te komen tot meer ontmoetingsruimte:
✓ Kleine landschapselementen of overige voorzieningen (zoals bankje) voorzien 

bij groene ruimtes / trage wegen, zo zullen deze meer bezocht worden. 
✓ Grillplaatsen waar een groep (na aanvraag) kan grillen, zoals in Duitsland
✓ Slim en gebruiksvriendelijk inrichten.

✓ Suggesties voor het recreatief inrichten van zones in de deelgemeenten:
✓ Sint-Janslaan
✓ Christianabronnen
✓ Scheldemeersen
✓ Langs verschillende trage wegen (te onderzoeken of er opportuniteiten zijn 

langs de trage wegen)
✓ …

✓ Bedenking: enkel de ruimte voorzien volstaat niet, organisatie van activiteiten van 
gemeente en verenigingen zorgt voor sociaal contact. Daar ook verder op in te zetten.

Sportdreef

✓ Wordt geapprecieerd als groene ruimte
✓ Verdere ontwikkelingsmogelijkheden: terrein voor jeugdhuis De Barst, 

schutterskantine
✓ Noodzakelijk te voorzien: toiletten (o.a. voor kleine kinderen) aan Finse Piste.

Aanleg openbaar domein

✓ Aandacht voor te veel verharding, zo bijvoorbeeld tweede parking in Sportdreef. Is dit 
noodzakelijk?

✓ Markt dient heringericht te worden als ontmoetingsplaats:
✓ Meer groen
✓ Meer plaats om te verblijven (zitbanken)
✓ Meer plaats voor terrassen van de horeca
✓ Natuurlijke schaduw creëren

✓ Markt van Oudenaarde wordt als goed voorbeeld aanzien voor combinatie tussen open 
ruimte en parkeren.

Varia
✓ Inzetten op initiatieven m.b.t. circulaire en sociale economie: kringloopwinkel,

rommelmarkten organiseren… dit zou eventueel kunnen plaats vinden op nieuwe markt.
Ruimte hiervoor te voorzien.

✓ Bij aanleg openbaar domein is een brede visie nodig over diverse domeinen. Zo is de
heraanleg geen puur infrastructureel gegeven, maar betreft het ook een belangrijke
sociale functie.

✓ Openbare verlichting: lichtintensiteit op verschillende plaatsen te hoog (verwijzing naar de
verlichting op de Scheldebrug – nieuwe rotonde)

✓ Maaien wegbermen: graag burger op de hoogte stellen wanneer er wordt gemaaid.



Gespreksthema 3 – milieu en groen
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Groen

✓ Meer bloemen en bomen welkom op begraafplaats, er wordt hierbij ook verwezen 
naar problemen met bijenpopulatie. Bovendien esthetisch mooier en biedt meer rust. 
Bemerking: vooral ouderen, hier rekening mee te houden. Best eerst eens te proberen 
bij 1 begraafplaats.

✓ Bermbeleid: ok voor ruige inzaaiing, zolang verkeersveiligheid prioriteit blijft.
✓ Meer groen op de markt. 
✓ Bomen voorzien, maar op strategische plaatsen: waar een boom een boom kan zijn, 

betrokkenheid en inspraak van de straat noodzakelijk.
✓ Mogelijk bladkorven te voorzien?
✓ Een georganiseerde verwildering is beter dan onverzorgd domein. Wel is communicatie 

naar burger belangrijk, aangeven waarom deze keuze wordt gemaakt.
✓ Initiatieven bij inwoners aanmoedigen om groener straatbeeld te creëren:

✓ Bloemenzaden of bollen uitdelen
✓ Tegeltuintjes stimuleren

✓ Aandachtig zijn voor groene toets bij binnenrijden van Gavere. Zeker op de plaatsen 
met eerder monotone steenconstructies (bij huizen zonder voortuin): groene klemtoon 
op strategisch gekozen plaatsen.

Afval

✓ Positieve reacties bij jaarlijkse zwerfvuil opruimactie
✓ Geen bijkomende vuilbakken nodig
✓ Vaak onduidelijk bij wie melding kan worden gedaan van sluikstort 

(gemeente/provincie): wel tevreden met afhandeling.
✓ Recyclagepark:

✓ Vraag tot herbekijken prijspolitiek op recyclagepark (te duur) en aanbieden van 
meer fracties: taxus, luiers, isomo … Nu worden deze vaak in de restafvalzak 
gepropt omdat dit goedkoper is.

✓ Tuinafval scheiden in snoeihout en gras.
✓ Aanrijden op meer ergonomische hoogte.

✓ Vraag voor kleinere huisvuilzakken 
✓ Factuur voor afvalophaling voelt niet correct aan: voldoet niet aan principe van de 

vervuiler betaalt.
✓ Minder afval maken met zijn allen, gemeente dient deeleconomie te ondersteunen 

alsook initiatieven als kringloopwinkel.



Gespreksthema 3 – milieu en groen
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Fairtrade en korte keten

✓ Gavere Zomert: fairtradelabel werd toegekend, wel verkoop van gewone drank. 
Waarom niet nog meer korte keten (eigen handelaars) en gaan voor ‘zero waste’?

✓ Principes zoals fair trade, zero waste en korte keten zichtbaar maken bij gemeentelijke 
evenementen.

Klimaat

✓ Gemeentelijke gebouwen dienen voorbeeld te zijn op vlak van energiezuinigheid, 
duurzaam en circulair bouwen: ecologisch denken dient beleidskeuze te zijn (sporthal 
als voorbeelddossier).

✓ Gemeentepersoneel ook voorbeeldfunctie (vb. fietsend naar het werk).
✓ Organiseren van groepsaankopen voor particulieren.
✓ Maximale vrijwaring van de open ruimtes.
✓ Maatregelen ruimer te bekijken: mobiliteit belangrijk

✓ Fietsveiligheid
✓ Minder vrachtverkeer door Gavere (via N60 kilometerheffing, kiezen voor 

sluipweg – maatregelen gewenst)
✓ Straatverlichting: kan efficiënter (o.a. bewegingssensoren).
✓ Communiceren wat klimaat inhoudt en wat de individuele burger kan doen (kennis 

delen). Gemeenschapsdenken verder aanmoedigen.
✓ Streng signaal ook vanuit lokale politiek naar hoger niveau om verandering te bekomen 

bij onder meer industrie.

✓ Een én-én verhaal. Gemeente heeft rol in preventie /sensibilisering en het vervullen 
van een voorbeeldfunctie. Op hetzelfde moment dient ook de verantwoordelijkheid 
aan de burger gegeven worden. ‘Wat kan ik als burger doen?’



Gespreksthema 4 – zorg en welzijn

10

Communicatie m.b.t. zorg en algemeen welzijn

✓ Oordeel m.b.t. zorgaanbod ouderen: er zijn veel mogelijkheden, maar weten niet altijd 
wat er allemaal is.

✓ Sociale dienstverlening: niet altijd bekend. Mensen wegwijs maken in het aanbod voor 
kansarmen.

✓ Meer informatie nog via infoblad.

✓ Vragende partij: wat kan worden gedaan als inwoner voor mensen met kansarmoede? 
(schenken van materiaal, voedsel, tweedehands, sinterklaas…). Kan gemeente dit 
ondersteunen?

Ontmoeting en initiatieven tegen vereenzaming

✓ Inzetten op buurtactiviteiten en contacten in de buurt:
✓ Subsidies voor barbecue etc.
✓ Ondersteuning m.b.t. materiaal
✓ Bekendmaking van deze initiatieven

✓ De markt is de plaats om mensen samen te brengen. Spontane ontmoeting 
(ongedwongen) creëren door muziek, banken, groen, terrassen etc. bv.: tweedehands 
spullen verkopen op bijvoorbeeld een feestdag.

✓ Belangrijk: toegankelijke markt voor rolstoellen.

Voor- en naschoolse en buitenschoolse opvang

✓ Plaatsen voor buitenschoolse opvang en speelpleinwerking te beperkt.
✓ Geen opvangmogelijkheid in school Vurste op woensdag tot 13u.
✓ Geen late avondopvang.
✓ Schoolvakanties vaak probleem qua opvang.
✓ Bemerking: 20euro per dag voor monitor is veel te weinig.
✓ Probleem van opvang in de vakantie: gebrek aan (continu) aanbod van 

speelpleinwerking in zomervakantie.

✓ Mogelijke ideeën en suggesties m.b.t. opvang:
✓ Sportclubs inschakelen voor aanbod op woensdagnamiddag
✓ Faciliteiten door de gemeente aangeboden



Gespreksthema 5 – vrije tijd en verenigingen
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Bekendmaking van activiteiten en aanbod verenigingen

✓ Vaak ruim aanbod, maar weinig gekend. Kan gemeente nog verder ondersteunen om 
meer activiteiten bekend te maken.

✓ Aanbod aan verenigingen: voor nieuwkomer niet altijd eenvoudig te weten welke 
verenigingen en activiteiten er allemaal zijn. Staat op verschillende websites, 
centralisatie aangewezen.

✓ Uit in Gavere belangrijk: veel activiteiten ontbreken hier.
✓ Suggestie: in nieuwsbrief van gemeente ook de activiteiten opnemen die plaatsvinden 

(wekelijks of tweewekelijks).
✓ Concrete suggestie om aanbod aan sport beter bekend te maken: organiseren van een 

sportbeurs.

Aanbod aan activiteiten

✓ Vraag die dient gesteld te worden: is er voor elke doelgroep een aanbod aan 
activiteiten? 
Vb. Nood aan activiteiten voor diverse leeftijden.
Vb. weinig aandacht voor voordrachten of andere intellectuele activiteiten.

✓ Culturele activiteiten vaak sterk voor specifieke doelgroep, stereotiep vaak. 
Bijvoorbeeld 55+: weinig te doen voor zij die geen bingo willen spelen of liever niet 
kaarten.

✓ Creatieve activiteiten zitten vaak erg snel vol.

Verenigingen in Gavere

✓ Erg belangrijk, het zijn zij die zorgen voor heel wat activiteiten.
✓ Nood aan verbindingspersoon tussen verenigingen vanuit gemeente. Stimuleren dat er 

wordt samen gewerkt indien opportuun. Ook contact tussen gemeente en 
verenigingen stimuleren, samenwerking mogelijk maken.

✓ Vragende partij voor meer ondersteuning vanuit gemeente wat materiaal betreft.
✓ Gemeente organiseert vaak op eigen houtje initiatieven die vroeger door verenigingen 

werden opgenomen, goede communicatie noodzakelijk.
✓ Belangrijk dat elke inwoner de verenigingen leert kennen, ermee in contact komt.
✓ Niet makkelijk om ergens in vereniging te ‘integreren’: gemeente dient nog meer in te 

zetten op infomomenten en onthaal voor nieuwe inwoners.

Infrastructuur

✓ Nood aan centralisatie: cultuurcentrum. De plaatsen op heden (De Poort, Racing…) 
zitten vrij verspreid.

✓ Bemerking: er zal altijd nood blijven aan aanbod in deelgemeenten, fout te 
denken dat mensen naar centrum Gavere zullen gaan voor activiteiten.

✓ Vurste, Baaigem en Semmerzake hebben geen lokaal meer voor verenigingen.
✓ Racing wordt vaak voor verkeerde zaken gebruikt (bv. eetfestijn). Al jaren op voorhand 

volzet.
✓ Wat met de leegstaande kerken? Kunnen deze eventueel voor activiteiten worden 

gebruikt? Verenigingen verwachten hier antwoord op.
✓ Kunnen bepaalde sites (bv. sportdreef) niet af en toe worden gebruikt voor organisatie 

van evenementen? (buitenlocaties meer benutten)
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