Verenigingencafé
25 november 2019

Agenda
\
\
\
\

Welkom
\
Kennismakingsronde
\
Komende en voorbije activiteiten \
Tools: starten vanuit homepagina
vrije tijd
\
• Evenementenloket
\
• Reservaties.liedekerke.be
• Uitleendienst Vlaams-Brabant
• UiTdatabank
• Vlaamse
vrijwilligersverzekering

Meerjarenplanning 2020-2026
Oproep denk- en doegroepen
Overzicht subsidiekanalen
(werking, project,…)
Online verenigingengids
Uitwisselingsronde met drankje
Gespreks- en infowall
verenigingen

KENNISMAKINGSRONDE

26 november 2019

Activiteiten
\

Voorbij:
• UiTbeurs
-18 organisaties namen deel
-Zichtbaarheid/doorstroom vanaf Opperstraat blijft moeilijk. Plaatsen stand(en)
en/of attractie onder afdak + sterkere en geleidende verlichting
-Feedback uit de vergadering:

\

Komende:
•
•
•
•
•

Sportlaureaten 6 december 2019
Opening zwembad 3 januari 2020
Start inschrijving Vakantiekampen en zomerschool: maandag 3 februari 2020
Likerts Poëzieplatform 5 februari 2020
Tweede editie LikART: zaterdag 8 en zondag 9 mei 2021

Tools
\

Homepagina vrije tijd

www.liedekerke.be/vrije-tijd

\

https://www.liedekerke.be/vrije-tijd/verenigingen
Info verenigingencafé downloaden via: https://www.liedekerke.be/vrije-tijd/verenigingencafé

Tools: evenementenloket
\

https://www.liedekerke.be/webform/evenementenloket

\

Wanneer invullen?
Evenement met impact op openbare ruimte:
1. Gebruik openbaar domein (straten, pleinen, parkeer- of rijverbod, voetpad,…)
2. Muziekproductie > 85 dB (openbaar en/of privé)
3. Occasionele vergunning sterke dranken
4. Vuurwerk
5. Sportmanifestaties of doortochten wandelingen/fietstochten
MINIMUM 3 maand voor evenement!
Privé domein: min. 1 maand vooraf (verjaardagsfeest, tuinfeest,…)

Tools: evenementenloket
\

Coördinator evenementenloket
Ingrid Vandenbroeck
Vragen?
Tafel 1 tijdens uitwisselingsronde

Tools: reservaties.liedekerke.be
\

https://reservaties.liedekerke.be/

\

Aanvraag gebruik zalen of infrastructuur:
GC Warande, sporthal, BOKAAL, kunstgrasveld

\

Aanvraag gebruik materiaal
Reserveren via de online tool en afhalen in De Loods (Pamelsestraat 179)
Gebruik herbruikbare bekers:
Vanaf 2020 zal het op alle evenementen (van schoolfeesten tot grote festivals) verboden zijn
om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes.
Pils- en frisdankbekers gratis uit te lenen via ‘reserveren materiaal’
Gemeente onderzoekt met welke partner er eventueel zal samengewerkt worden
voor het reinigen van de bekers. Wordt vervolgd. Voorlopig vragen we om de bekers
netjes af te wassen en uit te drogen.

Tools: uitleendienst Vlaams-Brabant
\ Nieuwe catalogus Uitleendienst Vlaams Brabant
https://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/uitleendienst/index.jsp
Geluid, licht, video, podia, organisatorisch materiaal, spelmateriaal,
tentoonstellingsmateriaal, toegankelijkheidsmateriaal & educatieve materialen
Afhaalpunten: Asse (PIVO), Leuven en Bekkevoort.

Tools: UiTdatabank
\

https://www.uitdatabank.be/

\

Geef je evenement in via de UiTdatabank en
verschijn automatisch:
•
•
•
•
•

UiTagenda magazine #1770 (graag 4 maand vooraf!)
Maandelijkse mailnieuwsbrief UiT in Liedekerke
Website gemeente Liedekerke (agenda)
Homepagina deelsite www.liedekerke.be/vrije-tijd
Regionale perskanalen (Streekkrant, Aktueel,…)

Tools: Vlaamse vrijwilligersverzekering
\

https://www.liedekerke.be/vrije-tijd/gratis-vrijwilligersverzekering

\

Gratis vrijwilligersverzekering (BA en lichamelijke ongevallen) voor al jouw
(occasionele) vrijwilligers die zich engageren in jouw (feitelijke) vereniging

Meerjarenplanning 2020-2026
\

Meerjarenplan opgebouwd volgens 9 strategische beleidsdoelstellingen:

SD1: Burgers onderling en burgers en gemeentebestuur werken samen aan een betere
leefomgeving waar iedereen zich, met respect voor elkaar, betrokken en thuis voelt
SD2: Sociale en inclusieve gemeente waar iedereen gelijke kansen krijgt om volwaardig te
kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven en waar diverse bevolkingsgroepen, met
respect voor de grondwaarden en voor ieders eigenheid, met elkaar samenleven
SD3: Gezonde, groene en klimaatneutrale gemeente
SD4: Vlot verkeer waarbij zowel de bereikbaarheid van en binnen de gemeente als de
veiligheid en het comfort van voetganger, fietser en autogebruiker worden gewaarborgd

Meerjarenplanning 2020-2026
SD5: Woon- en leefgemeente op mensenmaat met een evenwicht tussen ruimte voor
wonen, (be)leven, ontmoeten, groen en zacht ondernemen

SD6: Bruisende en ontmoetingsgerichte gemeente waar inwoners en bezoekers culturele en
vrijetijdsactiviteiten kunnen maken en smaken
SD7: Alle buurten en wijken zijn veilig en net, bewoners en bezoekers voelen zich er veilig

SD8: Liedekerke is een aantrekkelijk handelscentrum voor de omliggende gemeentes,
creëert een klimaat dat ondernemerschap, creatieve ideeën en innovatie prikkelt en
profileert zich als toegangspoort naar een beleefbare Dendervallei en het Pajottenland
SD9: Het lokaal bestuur is een efficiënte en effectieve organisatie met een klantvriendelijke
dienstverlening

Meerjarenplanning 2020-2026
\

Toelichting en uitnodiging rondetafelgesprek
maandag 2 december 2019 om 20.00 uur in
GC Warande. Inschrijven straks of via website.
Gesprekstafels volgens 8 thema’s:
- Welzijn
- Milieu
- Mobiliteit
- Wonen
- Vrije tijd
- Veiligheid
- Lokale economie
- Dienstverlening

Oproep denk- en doegroepen
\

Traject participatie
Gespreksavonden over participatie februari 2019
Conclusies:
 communicatie, gelijkwaardigheid en transparantie vinden inwoners belangrijk, burger
wil vooral goed geïnformeerd worden  INFORMEREN
 betrokkenheid vanuit de burger is sterk gebonden aan een specifiek project of thema, rond
een specifiek onderwerp, dat concreet en tijdelijk is  CONCREET PARTICIPEREN
 burger verwacht in eerste instantie dat gemeente het initiatief neemt tot participatie
 gemeente ziet bloeiend Liedekerks verenigingsleven als partner voor deze
organisatie van participatie

1) Engagementsverklaring burgerparticipatie  ENGAGEMENT
2) Vandaag: opstart platform voor verenigingen  verenigingencafé  INFORMEREN
3) Vandaag: Opstart transversale denkgroepen en doegroepen  CONCREET PARTICIPEREN
4) Binnenkort: Opstart digitaal burgerplatform  INFORMEREN & CONCREET PARTICIPEREN

1) Engagementsverklaring burgerparticipatie
\

Goedgekeurd door gemeenteraad op 19 september. Zie website:
https://www.liedekerke.be/menu/bestuur-en-beleid/gemeentebestuur/gemeenteraad

\

Basisprincipes:
1) Open en respectvol
2) Inclusief en toegankelijk
3) Proactief en tijdsbewust
4) Informatief en transparant
5) Contextgebonden en/of themagericht

2) Platform voor verenigingen
\
\
\
\
\
\

Verenigingencafé
Verengingen informeren
Uitwisseling tot stand brengen tussen verschillende (soorten) verenigingen en
organisaties
Uitwisseling tussen lokaal verenigingsleven en gemeentebestuur, vinger aan de pols
Minimaal 1 keer per jaar
Extra avonden mogelijk i.f.v. bepaalde (vormings)noden of nieuwigheden.
Suggesties welkom bij beleidsmedewerkers gemeentebestuur.

3) Denk- en doegroepen
\ DENKGROEPEN
-

Open oproep aan alle inwoners en verenigingen
Iedereen welkom (mits voorinschrijving), aandacht voor evenwichtige samenstelling
Transversaal per project of thema
Werken advies en suggesties uit
Met inwoner als trekker (voorzitter) of in duobaan
Engagement tot wanneer beleidsadvies geformuleerd is
(meestal adhoc of structurele doorwerking indien groep dit zelf wenst)

Opstart vandaag:
- Denkgroep seizoensaanbod 2020-2021 (aanbod cultuur & bibliotheek)
- Denkgroep seniorenwelzijn
- Denkgroep LikART 2021
Later:
Denkgroep Klimaatactieplan
Denkgroep RUP Sportlaan
Denkgroep Inrichting pleintje x

-

Denkgroep Jeugd- en tienerwerking
Denkgroep Huis van het Kind
…….

3) Denk- en doegroepen
\ DOEGROEPEN
-

Organiseren en actief ondersteunen van concrete gemeentelijke activiteiten en/of activiteiten in partnerschap
Open oproep aan alle inwoners en verenigingen
Of gesloten oproep naar gerichte verenigingen/partners/vrijwilligers
Oproep kan ook vertrekken vanuit verenigingsleven/organisatie zelf
Iedereen welkom
Afgebakend in de tijd (periode voor + activiteit zelf)

Opstart vandaag
- Doegroep Erfgoeddag 2020
- Doegroep Voorleesuurtjes bibliotheek
Later
- Doegroep BerreFOODs
- Doegroep senioren- of milieufeest
- Doegroep 1770 ZOMERT
- Doegroep Uitwisseling Steinfurt
- Doegroep zwerfvuilactie
- ……

4) Digitaal burgerplatform
\ onderzoek naar ondersteunend digitaal platform waarop alle
participatieve processen extra zichtbaar gemaakt worden
\ om burgers digitaal en offline te verenigingen, hun mening te vragen
via digitale tools (peilingen, enquêtes, thumbs up/down,…)
\ maken van specifieke burger(participatie)groepjes, al dan niet gelinkt
aan de denk- en doegroepen
\ extra tool voor burgerparticipatie:
bottum up en top down
\ nu: onderzoek mogelijke partner(s):
HOPLR, Citizenlab, Trizone,...
\ Wordt vervolgd…

Overzicht subsidiekanalen

Overzicht subsidiekanalen
\

Werkingssubsidies verenigingen cultuur, sport en jeugd
-bedragen 2019 toegekend, uitbetaling in december
-meer info uitwisselingsronde Tafel 4

\

Projectsubsidies vrije tijd
- impulssubsidie voor nieuwe projecten in Liedekerke
- voor nieuwe projecten die los staan van jullie structurele werking
- voor nieuwe projecten die opgestart zijn door particulieren
- min. 3 maand vooraf aanvragen via website
- Meer info uitwisselingsronde Tafel 4

Online verenigingengids
\

Online gids van alle Liedekerkse verenigingen en niet-commerciële organisaties

\

Inwoner / bezoeker zoekt een vereniging in Liedekerke: 1 portaal met info- en
contactgegevens
Controle gegevens: Uitwisselingsronde zie Tafel 6. Jaarlijkse controle op verenigingencafé.
Online tegen voorjaar 2020

\
\

\

Per categorie
• Cultuur
• Sport
• Welzijn
• Senioren
• Jeugd
• Duurzaamheid/natuur
• Politiek
• Onderwijs

UITWISSELINGSRONDE

26 november 2019

Uitwisselingsronde
\

Infowall verenigingen: stof tot babbelen en uitwisselen…

\

Infotafels gemeentebestuur

Tafel 1: Evenementenloket & Vlaamse vrijwilligersverzekering
& inschrijving rondetafelgesprek meerjarenplanning 2 december  Ingrid
Tafel 2: Reservaties.liedekerke.be + Uitleendienst Vlaams-Brabant  Pieterjan
Tafel 3: UiT-databank, UiT-agenda infomagazine #1770, maandelijkse mailnieuwsbrief  Gemma
Tafel 4: Subsidies & Vrijetijdskompas  Leen
Tafel 5: Inschrijving / interesse denk- en doegroepen  Mies
Tafel 6: Controle gegevens online verenigingengids  Evelien
\

Vragen?

\ Bedankt voor uw aanwezigheid
\ Wij bieden u graag nog een drankje aan

