DORPSRAAD 7 FEBRUARI 2018 - KORT VERSLAG
En daar was Hoplr…. de “buurtwebsite”. We willen u geruststellen: dit is een beveiligde, reclamevrije
site, aangekocht door het stadsbestuur. Met een dubbele functie: contact tussen buren op dorpsniveau
bevorderen en snelle en gerichte communicatie van de stad naar de inwoners. Wie niet in
Schendelbeke woont én het stadsbestuur, hebben geen toegang tot de communicatie die we onderling
voeren.
Tijdens de dorpsraadvergadering van 7 februari hebben we het volgende afgesproken. Elk
gedegen initiatief dat het contact en de onderlinge hulp tussen bewoners bevordert,
verdient onze steun. Leden van de dorpsraad zullen zich registreren en we zullen gebruik
maken van Hoplr om jullie op de hoogte te houden van onze activiteiten.
Er leeft wel de bedenking dat Hoplr bovenop bestaande communicatiekanalen komt: de
Gazette en flyers, de website van de stad en onze facebookpagina, met reeds behoorlijk
wat volgers. De toekomst zal uitwijzen hoe Hoplr zich zal verhouden tot facebook en hoe
het draagvlak voor beide zal evolueren. We vinden bovendien dat we blijvend aandacht
moeten hebben voor de medebewoners die geen toegang hebben tot internet.
In dit verkiezingsjaar hebben we onze niet-politieke opstelling duidelijk bevestigd. We
zullen dus niet ingaan op uitnodigingen van individuele kandidaten of politieke partijen.
Wat niet wil zeggen dat we geen beleidsvoorstellen kunnen formuleren. Burgerparticipatie
is immers een belangrijk onderdeel van onze werking. We doen mee aan een gezamenlijke
denkoefening waarop de dorpsraden uitgenodigd worden. Dit moet uitmonden in een soort
memorandum dat zal worden overhandigd aan alle politieke partijen. Uw voorstellen die te
maken hebben met het algemeen belang – daar staan we voor – blijven welkom.
Ook aan het planningsproces: “afbakening kleinstedelijk gebied G’Bergen” ook bekend
onder de wervende titel “geef kleur aan je stad” zullen we intensief meewerken via de
werkgroep “Schendelbeke 2022”.
Op het programma stonden ook nog: Walmkenbrand (25.2), de lenteschoonmaak (17.3),
de garageverkoop (27.5) én de zomerkermis (6 tot 8.7). We houden u op de hoogte!

