Oostkamp 2030 – Addendum bij sociale luik

Dit verslag werd opgemaakt op basis van de bemerkingen, aanvullingen, commentaren … die via
Gemeenteraad, OCMW-raad en sociaal georiënteerde adviesraden naar voor gebracht werden. Het
verslag wordt als volwaardig addendum bij de visie gevoegd. De bemerkingen worden later ook
meegenomen bij de concretere uitwerking van projecten.

Feedback Gemeenteraad en OCMW-raad 15/06/2017

Basismatrix
In de basismatrix worden de 3 pijlers en 8 domeinen met elkaar gecombineerd waardoor er een raster
aan velden ontstaat. Op elk van de domeinen zijn er uitdagingen voor de toekomst geformuleerd. Er
wordt opgemerkt dat initiatieven mogelijks in méér dan 1 veld gesitueerd kunnen worden en er zijn
aanvullingen/bemerkingen bij een aantal van de voorgestelde uitdagingen:
Wonen:
Het bekomen van verbondenheid is niet evident in grote entiteiten (bvb. de wijk Nieuwenhove).
Iedereen leeft immers op zichzelf. In kleinere wijken lukt dit al beter.
Vrije tijd:
Toe te voegen uitdaging: diversiteit aan aanbod.
Zorg:
- Er wordt nu vooral gefocust op zorg voor de ouderen maar er dient ook aandacht te zijn voor de
zorg van de kinderen.
- Ook toe te voegen: aandacht voor de uitdaging stijging aantal éénoudergezinnen.
- Doordat mensen steeds ouder worden, ontstaat er als het ware een ‘extra’ generatie waarbij de
ouderen tussen 60 en 79 die nog heel actief zijn, zorg moeten opnemen voor diegenen die ouder
zijn dan 80 jaar.
Levenslang leren:
- De lat wordt op dit vlak erg hoog gelegd. Nu reeds zijn er mensen die niet mee kunnen. Een digitale
maatschappij mag niet de norm worden.
- Er moet ook aandacht blijven voor het verleden, de geschiedenis. Jongeren weten niet meer waar
ze vandaan komen, hoe hun voorouders voor hun huidige rechten gevochten hebben…
- Het belang van talen mag niet worden onderschat.
Er wordt opgemerkt dat wij als gemeente weinig impact hebben op het domein ‘Consumptie’ en er
wordt gevraagd ook aandacht te hebben voor de uitdaging om te gaan met andere religies en
gewoontes.

Verdere opvolging en uitwerking
Er wordt gepolst naar de mate waarin de voorstellen nog ruimer afgetoetst zullen worden bij het
publiek, bijvoorbeeld tijdens de kermissen. Het is de bedoeling om vinger aan de pols te blijven houden
en alle bijeenkomsten, zo bijvoorbeeld ook het ‘Ontbijt in het wit’, aan te grijpen om ideeën te krijgen.
Oostkamp 2030 is immers een verhaal van groei.

Via de actiefiches gaan we monitoren wat er de komende jaren aan initiatieven groeit. Op termijn is
een nieuwe meting eventueel mogelijk. De website kan gebruikt worden als open forum maar ook de
mobiele tentoonstelling kan waar nodig ingezet worden.
Hoe de gemeente medewerking en ondersteuning kan bieden aan initiatieven die van onderuit
groeien, zal per concrete vraag bekeken moeten worden. Zeker is dat we meer op maat en ad hoc
zullen moeten werken (wat een uitdaging is voor de organisatie) en dat we een zekere balans zullen
moeten vinden om willekeur te vermijden.

Feedback sociaal georiënteerde adviesraden 27/06/2017

Algemene bemerkingen
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-

-

-

-

-

Het betreft mooie uitdagingen waarbij het vooral gaat om het aanpassen van de levenswijze.
Vraag is in welke mate de gemeente daar invloed op kan hebben.
Er zijn kwalitatieve keuzes gemaakt en het zou geen slecht idee zijn om verenigingen op termijn
ook te gaan beoordelen op de mate waarin ze verbondenheid stimuleren of werken aan
toegankelijkheid. We moeten opletten dat verenigingen op zichzelf terugplooien en stimuleren
dat zij hun tentakels uitsteken voor samenwerking met andere partijen.
Er wordt extra inzet gevraagd om de eenzaamheid die veel (ouder wordende) mensen
ervaren te doorbreken, bijvoorbeeld door het inschakelen van een buurtwerker. Niet in iedere
straat of wijk is er een straatambassadeur en ook de contactgegevens van de straatambassadeurs moeten meer gecommuniceerd worden.
Aanvulling: Ook kwaliteitsbewaking moet een continu aandachtspunt zijn.
Toegankelijkheid begint bij jezelf. Je kan zoveel meer bereiken door mensen persoonlijk aan te
spreken. De ervaring vanuit TOPE leert dat mensen blij zijn dat zij gevraagd worden om mee te
werken. Ze zijn soms zoekende naar invulling maar nemen niet spontaan contact op.
Suggestie: voorzien van projectsubsidies voor éénmalige activiteiten die waarde toevoegen
voor de maatschappij; dit om aan het ‘zappen’ tegemoet te komen. Nu moet je een
vereniging zijn om financiële ondersteuning te kunnen krijgen van de gemeente.
Ondersteuning kan zowel financieel, als via kennis- en informatieoverdracht.
Alhoewel er in Oostkamp een erg laag percentage is van mensen die van niet-Belgische
herkomst is, is er nood aan ‘buddy’s’ voor nieuwkomers en vluchtelingen (cfr. Brugge). Er zijn
een aantal mensen geïnteresseerd om een dergelijke rol op te nemen maar er is voorlopig
onvoldoende ondersteuning en er wordt nu nog enkel gevraagd te helpen zoeken naar een
woning.
De rol van de gemeente zal project per project bekeken moeten worden. Duidelijk is dat we
meer willen faciliteren dan reglementeren en dat we meer willen regisseren dan acteren.
Mensen zijn zelfredzamer dan we denken en willen niet betutteld worden maar hebben de
interesse en de ondersteuning van de gemeente wel nodig.

Verdere uitwerking
Verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid vormen de wegwijzers voor toekomstig beleid.
Het blijft niet bij deze woorden; deze worden concreter gekwantificeerd en in doelstellingen vervat
in het meerjarenplan.

