
 Overlegplatform Zwijnaarde 

Ontwerp Verslag van de vergadering van dinsdag 16 mei 2017 

Uitgenodigd : 

Lien Baes (Sociaal Regisseur Stad Gent)  

Dennis heeft de taak als moderator opgenomen. Hij opent de vergadering, verwelkomt de 

aanwezigen en overloopt de agenda.  

1. Goedkeuring verslagen vorige vergaderingen. 

De verslagen van de OPZw vergaderingen van 20/09/2016 en 17/01/2017 worden inhoudelijk 

goedgekeurd. Er wordt wel opgemerkt dat dit zeer laattijdig gebeurt.  

2. Terugkoppeling gesprek met Burgemeester & Schepenen (14/04) + verdere planning. 

Eerst worden de voorafgaandelijke acties overlopen van memorandum over charter, evaluatienota 

en antwoorden die tot dit gesprek hebben geleid. Daarna wordt er verder ingezoomd op de 

verschillende thema’s die aan bod kwamen, nl. Parkbos, Dorpskern-Hekers-Zonnebloem, Mobiliteit, 

Participatie en inspraak, en Ondersteuning verenigingsleven. 

Naar de toekomst toe zou vanaf eind 2017 werk worden gemaakt van een nieuw memorandum om 

dit tegen de zomer naar alle politieke partijen te kunnen doorsturen ter voorbereiding van de 

gemeenteraadsverkiezingen in het najaar 2018.  

In bijlage aan dit verslag vindt u de volledige presentatie zoals die aan de aanwezigen werd getoond 

en besproken. 

3. Een road-map voor Zwijnaarde. 

Ann toont een voorbeeld van road-map die zij aan het ontwikkelen is waarop alle grotere projecten 

zoals werken, opgesplitst in fases, evenals geplande communicatie etc. met de (verwachte) start- en 

einddatum worden ingekleurd. Dit is natuurlijk een dynamisch gegeven en daarbij zou per kwartaal 

de planning worden ingeschat. Nuttig om streefdata en overlappingen aan te tonen. 

 

4. Voorstelling Sociaal Regisseur Lien Baes en haar werkwijze. 

Binnen de dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent vormt een team van 6 mensen een cel  

Sociale Regie. Dit zijn de Sociaal Regisseurs, een nieuwe functie die werd opgericht om antwoord te 

bieden op en gericht is naar: 

- de steeds groter wordende complexiteit van de samenleving 

- de nood aan een duidelijk en toegankelijk aanspreekpunt 



- een shift van overleg naar actie 

- wijkgericht , dus op maat van de wijk 

- stimuleren van samenwerking tussen wijkorganisaties 

De rol van de Sociaal Regisseur  is : 

- een beeld van de wijk te ontwikkelen met zijn sterktes en zwaktes 

- het capteren van signalen over samenleven,  welzijn en gezondheid   

- het coördineren van acties uit te voeren door wijkorganisaties en bewonersgroepen 

- het stimuleren en versterken van de samenwerking en uitbouwen van netwerken 

- realiseren & afstemmen 

De Sociaal Regisseur positioneert zich verschillend van de Wijkregisseur door : 

Een andere doelgroep (semi-) professionele wijkpartners (bvb. WZC, LDC,…) 

Als aanspreekpunt voor thema’s over samenleven, welzijn en gezondheid (dus niet voor andere 

thema’s zoals mobiliteit, groen … noch voor individuele problemen). 

De Sociaal Regisseur stelt samen met de wijkpartners een sociaal wijkactieplan op. Dit is het 

instrument om acties in te definiëren, deze uit te voeren en te monitoren en nadien te evalueren. Dit 

moet gebeuren via een “kerngroep” binnen de wijk waarop signalen besproken worden en 

tegelijkertijd fungeert dit als klankbord. Die kerngroep moet een mix zijn van stedelijke diensten en 

sleutelfiguren, die de gemeenschappelijke noden en prioriteiten bepalen en via thematische 

werkgroepen deze noden aanpakt. 

Er wordt een netwerkmoment Samenleven, Welzijn en Gezondheid voorzien in het najaar 2017. 

Contactgegevens : Sociaal Regisseur Lien Baes, verantwoordelijk binnen Nieuw Gent, Zwijnaarde, 

Sint-Denijs-Westrem, Stationsbuurt Noord, Stationsbuurt Zuid, Watersportbaan-Ekkergem. 

Lien.Baes@stad.gent  of 09/2670333 

5. Parkbos 

a. Herinrichting Maaltebruggepark. Er moet nog akkoord komen van ‘Onroerend Erfgoed’. Er komt 

een hoofdwandellus die deels het bestaande centrale pad volgt. Verder een ingerichte speelzone (op 

de locatie van de huidige volières ; de huidige speelzone wordt een avontuurlijke speelzone). Er komt 

nieuw meubilair (stijl Parkbos) en infoborden worden geplaatst. De parking blijft en wordt 

gerationaliseerd. De uitvoering staat te gebeuren weliswaar in fases. 

b. Domein De Ghellinck. De laatste bijeenkomst van de klankbordgroep dateert van maart 2017. Er 

beweegt niets meer omtrent dit domein. Blijkbaar zou het openstellen van één centraal pad 

(ongeveer evenwijdig met de N60) en behoud van de rest van het domein als kernbos ( en dus 

ontoegankelijk) wel een oplossing kunnen zijn voor de huidige patstelling. Het OPZw dringt erop aan 

dat vertegenwoordigers van de verschillende niveaus en administraties (Provincie O.VL., Stad Gent, 

Agentschap Natuur & Bos) op een volgende vergadering van de klankbordgroep komen uitleggen hoe 
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zij dit project verder zien evolueren. Onze vertegenwoordigers in deze klankbordgroep kunnen dan 

verder het OPZw informeren. 

6. Burgerbudgetprojecten. 

Er werden in totaal 261 projecten ingediend voor een burgerbudget. Na een eerste evaluatie naar 

ontvankelijkheid worden de overblijvende indieners momenteel gevraagd naar een verdere 

uitwerking. Voor Zwijnaarde zijn dit volgende projecten : 

Beeldentuin/buurtpark in de achtertuin van de Pastorie (Tom) 

Digitale infoborden aan invalswegen van Zwijnaarde (Cultuurplatform) 

‘Meten is weten’ : Plaatsen van fietsbarometers aan de Parkbosbruggen (Arthur) 

‘Keizer Karel in Zwijnaarde’ historisch stripverhaal over Zwijnaarde (E. De Keyser & G. De Clercq) 

Nieuwe functie voor de Apollinaris-loods achter de ovonde. (Natuurpunt) 

Organisatie van culturele events (De Scheldesessies) 

Het project van Arthur omtrent een studie over de ontmijning in domein De Ghellinck werd 

onontvankelijk verklaard omdat dit domein niet publiek toegankelijk is en omdat er reeds een 

financiering hiervan werd gebudgetteerd.  

Burgers zullen mogen stemmen voor ALLE projecten over gans de stad. Iedereen krijgt 3 stemmen. 

De stemming gebeurt na de zomervakantie. 

7. Varia. 

a. Evaluatie wijkbeurs : De grote opkomst zorgde voor ruimtegebrek. Het “informele” contact was er, 

wel is er geen verslag van en is dus geen follow-up mogelijk. 

b. Opening nieuwe Melac. De officiële opening is op 18/05 om 14u. Het publieke openingsweekend is 

voorzien van vrijdag 26 tot zondag 28 mei. Op 26/05 is alles reeds volzet. 27 mei is een opendeurdag 

gevolgd door een fuif om 21u. Op zondagavond 28 mei is een cabaret voorzien om 20u, met een 

voorprogramma van toneel om 19u. 

Er is een werkgroep programmatie opgericht samen met het cultuurplatform  voor de verdere 

invulling van de data. 

c. Naamgeving wijkpark Hekers/Zonnebloem. Er zijn verschillende voorstellen ingediend. Tot en met 

5 juni 2017 kan je via deze link je voorkeur geven: https://ookmijn.stad.gent/wijkpark-hekers-

zonnebloem/voorstellen .   

d. Speeltoestel in Nederzwijnaarde. Voor het door bewoners aangeduide (privé-)terrein zijn er 

bouwplannen. Wel wil de Groendienst iets doen op het (kleine) pleintje aan de Wintervijverstraat. Er 

wordt gewezen op mogelijk gevaar met het verkeer aldaar.  

e. Parkeerprobleem Maaltemeers. Stad Gent zal gele onderbroken strepen schilderen van aan de 

inrit van het appartementsgebouw tot aan de verkeersdrempel. Tussen de drempel en de 
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Leebeekstraat zal de Stad parkeerplaatsen markeren met een asverschuiving , om wild parkeren 

tegen te gaan. Volgens bewoners is dit niet de oplossing, maar zou de verhoogde berm moeten 

worden ingericht als parkeerstrook. Wordt vervolgd. 

f. Voetpaden Zandvoordestraat. Deze zijn heraangelegd en de grasperkjes ogen mooi, maar deze zijn 

niet praktisch voor geparkeerde auto’s (in- en uitladen in nat lang gras, sompige ondergrond). 


