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Rondetafelgesprekken 2019-12-02 
 
 
Het gemeentebestuur nodigde op 2 december 2019 alle inwoners en verenigingen  
uit voor rondetafelgesprekken over het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025. 
 
Dat meerjarenplan kwam tot stand na een uitgebreide omgevingsanalyse van alle relevante 
informatie die over de gemeente beschikbaar was. Uit deze omgevingsanalyse kwamen de 
strategische doelstellingen voor de volgende jaren naar voor. Op de participatieavond werden de 
thema’s Welzijn, Milieu, Mobiliteit, Wonen, Vrije Tijd, Veiligheid, Ondernemen en Dienstverlening 
besproken. 
 
De bedoeling van de rondetafelgesprekken was van gedachten te wisselen over de speerpunten 
van het beleid dat de komende 6 jaar gevoerd zal worden. Op deze manier wou het 
gemeentebestuur de mening van de burger leren kennen en aftoetsen wat er leeft bij zijn 
inwoners. 
 
Zo’n 45 inwoners schreven zich in voor een rondetafelgesprek. De verslagen per thema zijn 
hieronder gebundeld. 
 
 
Thema: Welzijn 

Experten: Katrien Segers & Tineke De Backer 

Voorstellen in volgorde van prioriteit: 

1: Dienstencentrum en buurtwerking → eenzaamheid doorbreken 

2: Vrijwilligersbeleid → brugfiguren 

         → jongeren, senioren 

3: Sociaal restaurant 

4: Meer aanbod voor bepaalde doelgroepen 

5: Proactief detecteren 

6: Persoonlijke begeleiding 

7: Taalstimulering 
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8: Seniorenbeleid en aanspreekpunt 

9: Vrijwilligers inzetten om doelgroepen samen te brengen → samenwerking nodig 

10: Straathoekwerk/opbouwwerk 

11: Meer positieve communicatie, beleid in de verf zetten 

12: Ruilwinkel/weggeefcaravan 

13: Onderwijs als detectie voor armoede 

14: Lossen uitstappen 

15: Meer interactie creëren: eenzaamheid aanpakken 

Interessante aanvullingen/bedenkingen: 
- Overheid moet er vooral zijn voor de mensen die niet kunnen 
- Meer focus op de ouderen 

 
 
Thema: Milieu  

Experten: Joëlle Gérard 

Voorstellen in volgorde van prioriteit: 

1: Focussen op bouwen, verbouwen en leegstand in de kern. Vrijwaren van de open ruimte, de 
groene gordel rond Liedekerke en overstromingsgevoelige gebieden, onafhankelijk van de 
bestemming volgens het gewestplan. Nu reeds starten met de betonstop en elders compenseren 
van ingenomen open ruimtes.  

2: Verminderen van zwerfvuil door meer gasboetes (gecombineerd met opruimsancties) op te 
leggen, de pakkans te verhogen door in te zetten op camera’s en meer controles, en prijzen van 
goed gedrag. Verminderen van de hoeveelheid afval door o.a. sensibilisering bij activiteiten, 
organiseren van zwerfvuilacties, plaatsen van ondergrondse containers en tariefdiversificatie op 
het containerpark (betere sortering). Lokale handelaars stimuleren tot laten meenemen van eigen 
verpakkingen door klanten.  

3A: Investeren in het vergroenen van de dorpskern. Overleg van de gemeente met eigenaars van 
braakliggende terreinen rond omvormen tot waardevol groen, eventueel via crowdfunding. 
Behoud van bestaande natuur en verder uitbreiden met bijkomende aanplantingen. Meer 
aanplanten van bloemen, planten en bomen langs wegen en op gemeentelijke eigendommen. 
Uitbreiden van Liedekerkebos en organiseren van boomplantacties.   

3B: CO2-reductie door het opstellen van een reductieplan. Sensibilisering van de burgers rond 
klimaatproblematiek, energiezuinige mobiliteit en isolatie van woningen. Inzetten op een overstap 
naar elektrische mobiliteit en extra laadpalen plaatsen. Promoten en subsidiëren van 
warmtepompen, overige premies behouden. Opstellen van een duurzaamheidsbeleid/charter voor 
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evenementen.  

5: Inzetten op consumptievermindering. Opstarten van volkstuintjes, open groentetuinen en 
andere groeps- en deelinitiatieven rond voeding.   

6: Ondersteunen van inwoners voor asbestverwijdering (infoavonden, subsidiëring, ophaling aan 
huis, erkende firma’s, …) .  
 
7A: Plaatsen van windturbines (bijvoorbeeld in de industriezone). Gezien de dichte bebouwing in 
Liedekerke, degelijk onderzoek naar locaties zodat de impact voor inwoners minimaal is. Inwoners 
betrekken bij projecten rond windturbines.   
 
7B: Inzetten op duurzame mobiliteit door het autoluw maken van bepaalde centrumstraten,  
fietssuggestiestroken aanleggen, parkeerproblematiek aanpakken en aanpassen en controleren 
van de zone 30. Invoeren van een pendelbus tijdens de markt van aan het station en de Sportlaan, 
om parkeren buiten het centrum aan te moedigen. Inpassen van een milieutoets bij elke 
mobiliteitsbeslissing (vb. weginfrastructuur). 
 
9: Inzetten op meer en positieve communicatie en promotie van nieuwe acties. Verzenden van 
nieuwsbrieven via mail. Sensibilisering  en infosessies rond milieu en klimaat. Nieuwe inwoners 
informeren over o.a. sorteren.  
 
Interessante aanvullingen/bedenkingen: 
 
Voldoende samenwerking met partners die dezelfde doelstellingen nastreven. 

Thema: Mobiliteit 

Experten: Kenneth De Man – Fabien Derijck 

Voorstellen in volgorde van prioriteit: 

1: De veiligheid van de zwakke weggebruiker verhogen door het verbeteren en aanleggen van 
voetpaden en meer in te zetten op trage wegen. 

2: Het fietsverkeer stimuleren en veiliger maken door het aanleggen van nieuwe fietspaden, 
fietssuggestiestroken en fietsstraten. 

3: Quick wins stationsomgeving aanpakken zodat de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer 
verbetert en de veiligheid van de zwakke weggebruiker verhoogt. 

4: Opstellen van een globaal circulatieplan, invoeren van éénrichtingsstroken en creëren van 
verkeerslussen waar mogelijk. 

5: Consistent parkeerbeleid toepassen om de parkeerdruk van het bewonersparkeren te 
verminderen en de mogelijkheid tot buurtparkeren te verhogen. 
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6: Nieuwe toegangen creëren naar Liedekerkebos met parkeermogelijkheden. 
 
 
Interessante aanvullingen/bedenkingen: 
Vraag tot verhogen inzet snelheidsinformatieborden. 

Thema: Wonen  

Experten: Elke De Leu en Davy Decock 

Voorstellen in volgorde van prioriteit: 

1: Meer bouwlagen toelaten om het groen in de gemeente te vrijwaren en behouden, bouwen in 
de hoogte is noodzakelijk  

2: De visie van de gemeente kenbaar maken aan de bevolking en hieraan een stappenplan 
koppelen zodat er duidelijkheid is voor de burger 

3: Betaalbaar wonen trachten te creëren, niet enkel appartementen maar ook woningen. Niet 
enkel sociaal wonen 

4: Meer ruimte voor publieke voorzieningen 

5: Gemeenteplein herinrichten, gezelliger en groener maken 

6: De woningen clusteren, afstappen van alleenstaande woningen/ Streven naar een woonaanbod 
voor klassieke gezinnen. Renoveren van het bestaand woonpatrimonium  
 
7: Appartementen toelaten in het centrum, zodat de grotere woningen op de woonmarkt komen 
en de ouderen kunnen verhuizen naar het centrum 

8: Opwaarderen van het vrije tijdshuis en de bib, opener en groener maken van de omgeving er 
rond 

 

 

Interessante aanvullingen/bedenkingen: 
 
Het is hier goed om te wonen!!!! 
Wonen in Liedekerke aantrekkelijk houden is belangrijk.  
Open communicatie vanuit de gemeente in kader van projecten is wenselijk! 
Kadastraal inkomen is vrij hoog in de gemeente  
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Thema: Vrije Tijd 

Experten: Leen De Winter & Gemma Catteeuw 

Voorstellen in volgorde van prioriteit: 

1. Sterk verbeteren van de kwaliteit van de bestaande binnen- en buiteninfrastructuur voor 
vrije tijd. Voldoende investeringsmiddelen vrijmaken voor sportsite Heuvelkouter, GC 
Warande en het vrijetijdshuis. Concrete acties zie aanvullingen. 
 

2. Inzetten op samenwerking met lokale partners (verenigingen, inwoners en privéspelers) op 
vlak van organisatie (van events) en (gemeenschappelijke) communicatie.  
Interactie en uitwisseling tussen de verschillen lokale partners verhogen. Ondersteuning 
(o.a. subsidies) behouden en/of innoveren en beter bekend maken. Voorbeelden zie 
aanvullingen. 
 

3. Garanderen van huidige inspanningen en middelen voor cultuur, vrije tijd en ontmoeting. 
De kwaliteit van het aanbod is goed. Deze kwaliteit moet behouden blijven zodat 
Liedekerke toonaangevend blijft voor cultuur en vrije tijd. De mogelijkheden om in eigen 
gemeente te kunnen deelnemen aan cultuur en vrije tijd moeten gegarandeerd blijven, 
alsook de ruimte voor nieuwe experimenten of (niche) uitdagingen (in samenwerking met 
lokale partners). 
 

4. De participatiegraad aan vrijetijdsactiviteiten verhogen, in het bijzonder voor moeilijk 
bereikbare doelgroepen. Voorbeelden/acties zie aanvullingen. 

 
5. Meer gebruik maken van de aanwezige openbare (groene) ruimte voor beleving, recreatie 

en ontspanning.  Zeker geen openbare ruimte opgeven, maar sterker profileren als 
‘ontspanningszones’ (o.a. creëren van creatieve speelpleintjes, skateterrein anders 
aanpakken, fiets- en wandelrecreatie sterker profileren, groenzones om te rusten en 
ontspannen, …). De “toeristische” troeven van Liedekerke meer uitspelen en onder de 
aandacht brengen. 

 

Interessante aanvullingen/bedenkingen: 
 
Aanvullingen bij prioriteit 1: 

Sportsite: 
- klantvriendelijkheid sporthal/bokaal/kunstgrasveld verhogen. Er is nood aan een onthaal- en 
controlefunctie in en rond het gebouw. Gebruikers/bezoekers zoeken ter plaatse naar een 
aanspreekpunt. 
- sporthal voldoet niet aan hedendaagse behoeften van sportbeleving (zowel voor de sporter als 
het publiek). Onderzoek naar uitbreiding opstarten, eventueel in samenwerking met andere 
gemeenten of partners 
 - voetbalaccommodatie (o.a. kleedkamers) verbeteren in samenwerking met de gebruikers en 
eventuele nieuwe partners 
 - opstarten onderzoek “masterplan sportlaan” i.sm. de lokale gebruikers en partners 
 
Vrijetijdshuis/bib 
 - omgeving vrijetijdshuis lijkt op een onafgewerkte werf. Toegankelijkheid en openheid rond het 
gebouw kan beter. De onafgewerkte parking moet structureel aangepakt worden 
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- er is nood aan meer plaats voor “ontmoeting”, de bibliotheek is op piekmomenten “verzadigd”. 
Vooral de tieners (10-16-jarigen) nemen veel “plaats” in, maar zorgen ook voor overlast (door 
gebruik aan ruimte) 
 - airco 
 
GC Warande 
- beschikbaarheid zaalhuur blijft moeilijk (veel weekends ingenomen door toneel) 
- de zaal is veel te warm in de lente/zomer. Er is nood aan airco/klimaatregeling 
 - gebouw moet gemoderniseerd worden, voldoet niet aan hedendaagse verwachtingen voor een 
theaterzaal (o.a. geen goederenlift voor technieken en decors, inkijk coulissen, …) 
 
Algemeen 
Creatief omspringen met divers gebruik/ter beschikking stellen van openbare gebouwen. 
Mogelijkheden onderzoeken naar “multifunctionele” infrastructuur (bv. ook de kerken openstellen 
voor gebruik door inwoners/verenigingen) 
 
 
Aanvullingen bij prioriteit 2: 
- meer interactie tot stand brengen tussen de verschillende sportclubs die actief zijn op de 
Sportlaan. Sneller een vergadering inlassen, elke club werkt wat te veel op zijn eiland terwijl een 
aantal zaken samen kunnen aangepakt worden. 
- privé-partners aanspreken om bepaalde hiaten in het vrijetijdsaanbod op te vullen. Gemeente 
ondersteunt bij de start, nadien kunnen ze verder… 
- inzetten op publiek-private samenwerking om het gemeentelijk aanbod verder te 
professionaliseren (bv. event BerreFOODs zou zo verder geprofessionaliseerd kunnen worden) 
- inzetten op intergemeentelijke samenwerking met buurgemeenten (sportregio, cultuurregio, … 
maar ook voor het verder uitbouwen/delen van vrijetijdsinfrastructuur) 
- realistische huurgelden voor lokaal verenigingsleven, druk op lidgelden wordt groter en groter 
- onderzoeken of geldelijke subsidie geheel of gedeeltelijk kan vervangen worden door subsidies 
“in natura” (bv. gratis ter beschikking stellen van infrastructuur) 
 
 
Aanvullingen bij prioriteit 4: 
- G-sporten meer onder de aandacht brengen 
- communicatie rond het vrijetijdskompas verbeteren (zowel naar de gebruiker als de 
samenwerkende vereniging). Project nog beter bekend maken voor de doelgroep zelf, maar ook 
voor de hele gemeente 
- mensen met een andere culturele achtergrond ook de mogelijkheid geven om hun cultuur te 
laten beleven in hun eigen gemeente 
- aandacht voor mensen met een beperking bij uitstappen 
- samenwerken met partners en professionals om de doelgroep “jeugd” beter te betrekken en te 
ondersteunen 
- nog meer inzetten op vrijwilligerswerk, uitbouwen vrijwilligerspoule om doelgroepen toe te 
leiden en te onthalen/begeleiden tijdens activiteiten 
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Thema: Veiligheid 

Experten: Dirk Meert & Steven De Ridder 

Voorstellen in volgorde van prioriteit: 

1: Criminaliteit aanpakken op specifieke plaatsen (Warandepark, nachtwinkels, begraafplaats, 
speelpleintjes, …) 

2: Communicatie over BIN’s, criminaliteit, … (ouderen via OKRA) 

3: Staat van wegdek, voetpaden 

4: Sociale cohesie 

5: Verkeersveiligheid op specifieke plaatsen 

6: Maatregelen ter bevordering van de veiligheid 

7: BIN & 101: communicatie 

8: Buurtwerking en sociale cohesie bevorderen 

Interessante aanvullingen/bedenkingen: 
De 6 leden zijn het eens over het feit dat ouderen met een onveiligheidsgevoel te vaak vergeten 
worden in communicatie  
 
 
 
 
 
Thema: Ondernemen 

Expert: Pascal De Gijnst 

Voorstellen in volgorde van prioriteit: 

1: Ondernemersraad op gemeentelijk niveau (via o.a. netwerking) 

- Gemeente is facilitator 
- Acties – vb. ‘Ondernemer van het Jaar’ 
- Liedekerkse ‘Mascotte’ 

2: Beter uitwerken van cadeaukaarten 

- Communicatieplan beter verankeren (vlaggen gebruiken) 
- Samen acties uitwerken (concullega’s i.p.v. concurrenten) 
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3: Leermogelijkheden voor ondernemers organiseren 

- Fiscaliteit/juridische ondersteuning/sociale media 

4: Lokale producenten ondersteunen 

- Kerstmarkt 
- Markt/start-up 

5: Leegstand tegengaan 

- Boetesysteem opstarten (als middel) 

6: Multifunctioneel gebruik van infrastructuur 
 
- Vb. schaatsbaan staat maanden/jaar leeg 
- Pop-up organiseren en ondersteunen 
 
Interessante aanvullingen/bedenkingen: 
Gemeente werkt sterk samen met ‘Trekkers’ en stelt het openbaar domein open voor initiatieven 

Thema: Dienstverlening 

Experten: Laurens Schoonjans, Marjan Vanhaelen, Skrållan De Goditiabois 

Voorstellen in volgorde van prioriteit: 

1: Digitaal loket verder uitbreiden + aandacht geven + opleiding voor gebruikers  

2: Werken op afspraak/Spreekruimtes/Balieopstelling 

3: Bereikbaarheid: telefoon, sociale media, chatfunctie 

4: Toegankelijkheid: rolstoeltoegankelijk + toegankelijkheid gemeentehuis en GC Warande 
via liften en deuren + duidelijke signalisatie naar de diensten 

5: Luisteren naar doelgroepen: wat hebben ze nodig en meer inzetten op mensen die 
individuele hulp nodig hebben 

6: Buurtwerking/Samenwerken met beschutte werkplaatsen, personen met werkstraffen 
inzetten 

7: Polyvalentie personeel, back-up, betere eerstelijnsdienstverlening  
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8: Verder inzetten op gemeentelijke samenwerking 
 
9: Containerpark: groenafval gratis + composteren 

Interessante aanvullingen/bedenkingen: 
 
- Ilva: zakken → bakken ok, maar dubbel zo duur 
- Het waarom toelichten van beslissingen 
Vb. belastingverhoging  
- Dienstencentrum/buurtregeling 

 

 
 
 
 
 

 

 
 


