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Verslag 

Inleiding 

De gemeentediensten organiseren regelmatig projecten waarbij jullie worden bevraagd of waar jullie 
aan kunnen deelnemen. Denk aan Buurtboosters, Buurt aan de Beurt, de 12 Werken van Willebroek, 
Willebroek Bruist, het digitaal Willebroek Wil Wat-platform, ... Er staan nog heel wat 
participatietrajecten op de planning, waar jij als inwoner je stem kan laten horen. 

De gemeente Willebroek is gestart met de opmaak van een participatiebeleid. Dat wil ze natuurlijk 
samen met de inwoners doen. Op welke manier wil jij betrokken te worden bij het beleid? Wat loopt 
goed en wat kan beter? Wat vind jij belangrijk of totaal niet? We gingen tijdens interactieve 
participatieworkshops op 29 maart met jullie in gesprek over hoe we participatie vorm kunnen geven in 
Willebroek. 

Verloop van de avond 
 

Op 22 maart vond er in de Gemeentelijke Schouwburg een participatieworkshop plaats over… 
participatie! De avond was volledig volzet: er waren 50 deelnemers en 11 medewerkers om de avond in 
goede banen te leiden.  

Na een verwelkoming waarin de opzet van de avond uitgelegd werd en via een interactieve tool gepeild 
werd naar de ervaringen van de deelnemers, werden deelnemers willekeurig in groepen verdeeld en 
vond de eerste workshop plaats. Er waren zes verschillende tafels met elk een uniek thema. Na een 
halfuur mochten de deelnemers doorschuiven naar een andere tafel, die zelf kozen. Na een korte pauze 
volgde een feedbackmoment. Hierin formuleerden de notulisten voor de volledige groep de resultaten 
van wat in de groepjes aan bod is gekomen.  

Aanwezigen konden tijdens de pauze aanduiden welke participatieprojecten (eigen projecten en 
nieuwe projecten uit andere gemeenten) ze interessant vonden. Zo kunnen we te weten te komen 
welke projecten op het meeste bijval kan rekenen om in Willebroek te organiseren. Ze konden ook nog 
kwijt wat al goed en minder goed loopt rond participatie op enkele flappen. Hier werden ook zaken 
genoteerd die niet participatie-gerelateerd zijn. Ook deze suggesties worden opgenomen in dit verslag 
en gedeeld met de diensten. 
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Verslag tafel 1: beleidsparticipatie 
Het proces van verkiezingen tot het uitvoeren van acties door ambtenaren werd aan deze tafel 
toegelicht. Daarna werd er in groep nagedacht over projecten waarbij de bewoners mee kunnen 
participeren aan het beleid.  
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Jullie inzichten 
 
Communicatie:  

• Buurt moet beter op de hoogte gebracht worden als er in de straten wordt proper gemaakt. 
• Communicatie kan beter. 
• Belangrijk om feedback te geven en zo aan te tonen dat er naar de burger geluisterd wordt.  
• Gemeente doet te weinig aan inkomende klachten. 

 

Participatie in het algemeen:  

• De weg naar participatie is te lang/complex  
• Meer advies vragen aan bevolking 
• Initiatief participatieproject Tegelfabriek in Tisselt wordt positief geëvalueerd 
• Twee keer dertig minuten zoals tijdens deze workshop is te weinig 
• Er is maar weinig geloof in participatie omdat er volgens de deelnemers te weinig gedaan is in 

het verleden, maar het gevoel dat er nu toch iets gaat veranderen/meer gaat gebeuren. 

Buurtgerichte initiatieven:  

• Een buurtbewoner die aanspreekbaar is, meertalig, als aanspreekpunt voor de gemeente. 
• Wijkagent moet zichtbaarder zijn. 
• Als er veranderingen komen in buurt, meer participatie aan de bewoners.  
• Klein-Willebroek wordt minder betrokken dan andere deelgemeenten. Voelen zich benadeeld.  
• Per regio, wijk inspraak geven. 

 

Beleidsparticipatie:  

• Beleidsplan voor de verkiezingen komen toelichten wat er wel of niet verwezenlijkt is.  
• Beleid na coalitievorming: burgers mee aan tafel laten zitten. 
• Beleidsplannen duidelijker maken. 
• Communicatie in verband met wijziging van beleid. 
• Het is niet duidelijk hoe je kan participeren aan het beleid. 
• Gedachte dat vooral politiek beslist over projecten. 
• Adviesraden: “wat is het nut ervan?”  
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Verslag tafel 2: ik en mijn buurt 
De deelnemers duiden aan waar ze wonen en of er initiatieven bestaan in hun wijk of buurt waar zij aan 
deelnemen. Ze dachten na over de vraag hoe we buurten beter kunnen betrekken bij het beleid.  

Jullie inzichten 
 
Algemeen:  

• Er gaat veel aandacht naar het centrum, maar te weinig naar de deelgemeenten. 
• Deelnemers willen terug meer leven in de buurt. 
• Geëngageerde mensen die actief zijn in de verenigingen, maar niet in hun buurt.  
• Te weinig op de hoogte van initiatieven  promoten op evenementen! 
• Buurtcomités: plaatsen om samen te komen. 
• Deelnemers wensen meer plaatsen om samen te komen met hun buren. 
• Aanspreekpunt per buurt/wijk om naar de juiste dienst/persoon doorverwezen te worden. Zoals 

wijkagent bij de politie. 
• HOPLR–platform om vragen of diensten aan te bieden, bvb. wiskunde-bijles. 
• Gemeenschapswachten meer laten controleren. 

Buurtboosters:  

• Je moet nu te veel handtekeningen verzamelen voor een buurtbooster. Moeilijk om op gelijke 
hoogte te komen met zoveel mensen en om de hele buurt mee te krijgen. Kan dit met een ander 
criterium?  

• Meer begeleiding van de gemeente, of bewoners enkel idee laten lanceren waarna de gemeente 
ermee aan de slag gaat.  

• Wordt geëvalueerd als een mooi initiatief en zorgt voor heropleving van de buurt 
• Initiatief is maar weinig gekend 
• Belangrijk om contact te hebben met je buren, bvb. Dag van de Buren (20/5) 

 

Buurt aan de beurt:  

• Heel leuk initiatief 
• Weinig buurten per jaar, misschien meer buurten en kleinschaliger?  
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Verslag tafel 3: adviesraden 
Aan de hand van een ganzenbordspel beantwoordden de deelnemers vragen over de adviesraden. 

 

Jullie inzichten 
 

Wat is de rol van de ambtenaar? 

- Eerste aanspreekpunt 
- Liever één persoon i.p.v. een dienst 
- Fungeert als coördinator 
- Zoekt info op, bestudeert een thema 
- Stelt zich neutraal op, zonder vooroordelen 
- Is toegankelijk en klantvriendelijk  
- Zorgt dat de juiste weg/procedure gevolgd wordt 
- Spreekt de adviesraad/-raden aan 
- Koppelt terug 

Hoe kunnen we verschillende doelgroepen bereiken? 

- Teveel nadruk op sociale media 
- Verenigingen: jong en oud! 
- Via scholen 
- Argos 
- Brochures 
- Bibliotheek 
- Kraam op de markt 
- Meer in kranten, PubliNieuws… melden 
- Infoavond of workshop per wijk in plaats van voor heel het grondgebied Willebroek 
- Inspirerend voorbeeld: participatieavond Tegelfabriek Tisselt 
- Bij wegenwerken: in bewonersbrief vermelden welke werken er zullen uitgevoerd worden, 

eventueel met een plannetje 
- Vaker Buurt aan de Beurt en meerdere buurten 
- Mag niet politiek getint zijn 

Willebroek Wil Wat-platform 

- Amper gekend 
- Indien gebruiksvriendelijk zou dit misschien handig kunnen zijn 
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- Te gebruiken in combinatie met kaart/brief sturen 
- Deze enquêtes ook op papier meegeven met de verenigingen, Argos, … zodat zij dit samen met 

burgers kunnen invullen die de taal niet machtig zijn of niet handig zijn met internet 

Heb je al deelgenomen aan een adviesraad? 

- Verwaterd door digitalisering. Niet iedereen kan/wil dit via de computer doen. 
- Als lid van verschillende verenigingen is er vaak geen tijd meer om ook nog in een adviesraad 

te zetelen. 

Hoe kunnen we de kwaliteit waarborgen? 

- Advies op tijd vragen, of gewoon al vragen om te beginnen 
Nu wordt dit niet of veel te laat gevraagd. Verenigingen nemen vaak zelf contact op. 

- Advies ook daadwerkelijk meenemen in de beslissing en niet zomaar naast hen neerleggen. 
- Adviesraden hebben bij de burgers een slechte naam omdat ze ‘een façade zijn voor het 

gemeentebestuur om mee uit te pakken’ 
- Nadien terugkoppelen wat er beslist is 

Belangrijke thema’s 

- Bekendheid adviesraden 
 zowel naar burgers als tussen de raden zelf. 

Over welke onderwerpen zou u adviesmomenten willen? 

- Klimaat 
- Jongeren 
- Educatie 
- Welzijn 

Algemene opmerkingen 

- Beter en sneller communiceren 
- Iedereen proberen bereiken 
- Expert uitnodigen op een adviesraad  
- Enkel personen die in een vereniging zitten kunnen deelnemen aan een adviesraad. Hiermee 

spreekt deze raad voor slecht 1/3e van de doelgroep. Dit moet opengetrokken worden naar alle 
personen van de doelgroep 
 bijvoorbeeld oudere die niet in Okra zit, tiener die niet in een jeugdvereniging zit 

- De gemeente moet proactief gaan werken 
- Banden smeden tussen de verschillende adviesraden 
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Verslag tafel 4: de gemeenteraad 
De procedure om een verzoekschrift in te dienen werd toegelicht.  
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Jullie inzichten 
 
• Wie zijn de gemeenteraadsleden?  

o Op de website zetten.  
o Voor de mensen die geen tot weinig toegang hebben tot het internet, bvb 1 keer per jaar in 

drukwerk de gegevens van de gemeenteraadsleden doorgeven met foto, contactgegevens 
en eventuele functie erbij.  

o Officiële structuur van de gemeente is niet duidelijk 
o Chatfunctie met de gemeenteraadsleden / gemeente 

 ook offline mogelijkheden voorzien 
o Burger moet mee kunnen beslissen 

 
• Inwoners betrekken bij gemeenteraad: 

o Toegankelijkheid: de raad stapt naar de burger. Voorbeeld: gemeenteraad op café of op 
locatie.  

o Bezoek er plaatse 
o Structuur uitwerken om opmerkingen op gemeenteraad te krijgen, stemmen, etc. 

(toegankelijk en gemakkelijk) 
o Toelichting op de raad, door adviesraden en burgers 
o Bekendheid verhogen bijwonen gemeenteraad en verzoekschrift indienen 
o Agenda verduidelijken aan de inwoners 
o Indienen procedure ook via mail – terminologie aanpassen en procedure van de 

gemeenteraad  
o Inwoners die met iets zitten en daarover een vraag hebben zeker antwoord bezorgen 

 
• Loketfunctie om te helpen bij de vraagstelling 

o Vb. brugfiguren 
o Loketfunctie/ombudsman, ook in deelgemeente 

 
• Hoe gemeenteraad aantrekkelijker maken?  

o Minder lang – tijdsbalk 
o Taalgebruik toegankelijker maken 
o Hoe geraak je aan de info? Toegankelijker maken informatie 

 
• Veel antwoord, maar zonder gevolg.  

o Opvolging is belangrijk en reden meegeven 
o Vertrouwen is belangrijk 

 
• Raadscommissie –> openbaar en meer discussies 
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Verslag tafel 5: communicatie  
Volgende communicatiekanalen werden besproken: 

• Website 
• Participatieplatform 
• Bewonersbrieven 
• Sociale media 
• Magazine en UIT 
• Infovergaderingen 
• Meldingenloket 
• Infopunt 
• Wegwijsgids 
• (Elektronische) infoborden 
• Drukwerk 
• Rechtstreeks (onthaal, telefonisch, e-mail…) 
• Livestream gemeenteraad 

 
Website, 2830 magazine, sociale media, bewonersbrieven en rechtstreeks contact wordt het meest 
gebruikt als communicatiekanaal.  

Elektronische infoborden, wegwijsgids, participatieplatform, infopunt, meldingenloket en livestream 
gemeenteraad worden het minst gebruikt.  

De deelnemers maakten een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats) over de 
communicatie van gemeente Willebroek.  
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Jullie inzichten  
 

Sterktes 

• Sociale media wordt positief geëvalueerd 
• De vernieuwde website is duidelijk en eenvoudig 
• Magazine wordt minstens doorbladerd en door sommigen graag gelezen 
• De deelnemers zijn onder de indruk van het aantal communicatiekanalen en over de mix van 

verschillende kanalen, om zoveel mogelijk mensen te bereiken 
 

Zwaktes 

• Voor sommigen bevat het magazine te veel tekst en is het lettertype te klein, wat afschrikt om 
het te beginnen lezen.  

• Voor anderstaligen zijn sommige kanalen moeilijk begrijpelijk 
• Telefonische bereikbaarheid is niet altijd optimaal: soms moeilijk om iemand te pakken te 

krijgen.  
• Deelnemers vragen om een betere begeleiding als klant wanneer zij met een bepaalde vraag 

zitten. Ook doorverwijzingen binnen de diensten kunnen beter.  
• De elektronische infoborden zijn niet altijd opvallend. De vraag kwam ook om, net als 

handelaars, ook verenigingen een plekje te geven.  
 

Kansen 

• Het idee wordt geopperd voor een korte herinnering/update/nieuwsbrief via e-mail te 
verspreiden over onze activiteiten 

• Om jongeren te bereiken kunnen we inzetten op TIKTOK 
• Meer ‘outreachend’ te werk gaan, de straat op trekken.  
• Kunnen hier eventueel ook het nieuwe jeugdhuis of trefpunt ROJM voor inschakelen 
• Suggestie om wegenwerken steeds te melden aan Google Maps om niet voor verrassingen te 

komen staan als chauffeur.  
• Jongerenpagina voorzien in het 2830 magazine 
• Nieuw vrijwilligersplatform niet gekend: meer promoten.  
• Participatieplatform niet gekend: meer promoten. 

 

Bedreigingen/valkuilen 

• Bereiken van oudere bevolkingsgroep niet evident 
• Bereiken van jongeren niet evident 
• Kansengroepen en anderstaligen 
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Verslag tafel 6: Welkom in Mooidorp! 
 
Er werd een rollenspel gespeeld om aan de lijve te ondervinden welke rollen en belangen er allemaal 
zijn in een participatiemoment.  

Jullie inzichten 
 

- Buurtbevragingen, ook handelaars betrekken 
- Vrijwilligers hebben vaak hun handen vol. Coachingrol door de gemeente?  
 lerend netwerk – trekkers coachen en ondersteunen 

- Verder kijken dan probleem in de wijk. Is vaak een probleem van de hele gemeente. (vb. snelheid) 

 

Algemene opmerkingen 
 

Wat is goed? 

- Individueel contact met politieker 
- Bevragingen bij bevolking 
- Activiteiten en uitstappen 
- Buurt aan de beurt 
- Willebroek Bruist bevraging: gevoel dat er geluisterd wordt naar de burger 

Wat kan beter?  

- Resultaten bevraging: wat wordt ermee gedaan?  
- Zeker de burger beantwoorden wanneer deze vragen heeft 
- Participatieavond tegelfabriek 
- Graag inspraak als er veranderingen zijn in buurt 
- Graag inspraak voor een project van start gaat 
- Geen feedback van college bij het niet volgen van advies GECORO 

Nog ideeën: 

- Buurtcomités laten samenwerken 
- Via de werkplek (SAAMO en ATD) alle mensen die willen werken een job bezorgen in 

Willebroek- Zuid. Een mooie kans voor co-creatie 
- In elke deelgemeente een buurthuis.  
- Inspraak voor bewoners 
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Voorbeelden van projecten (uit het 
participatiemenu) die de voorkeur genieten 
 

1. Dorpsaanspreekpunten: 17 stemmen 
2. Junior Team Genk: 5 stemmen 
3. Cafe college: 12 stemmen 
4. Buurtboosters: 15 stemmen (wordt nu al georganiseerd) 
5. Mechelenmakers (gelote burgerpanels): 8 stemmen 
6. Fietsbieb (ondersteuning gemeente, idee van de burger): 3 stemmen 
7. Jongerenbegroting: 8 stemmen 
8. Buurt aan de beurt: 24 stemmen (wordt nu al georganiseerd) 
9. Samen speelpleinen maken: 9 stemmen 

 

 

Variapunten  
(geen betrekking op het thema ‘participatie’) 
 

1. Vlugger werken om vergunningen af te geven. Nu 105 werkdagen wachten. Wat is daar de 
reden van? Als de brandweer op voorhand is gekomen om te zeggen wat moet en niet mag, 
moet dat toch geen probleem zijn om vroeger te gaan controleren? Als alles voldoet aan de 
normen voor voeding. BTW-nr., verzekeringen, woonst en winkel. Kan ook gehoord worden bij 
de buren, geen kanting.  

2. Leegstand dat te koop is, aankopen door de gemeente en direct afbreken. 3 à 4 panden in de A. 
V. Landeghemstraat n. 89, 87, 85 en 83. 

3. Gemeenschapswachten vroeger of later laten eten en tussen 12u10 en 12u55 meer controle in 
de winkelstraat om leerlingen in het oog te houden i.v.m. afval.  

4. Camerabeelden aan de glasbollen 
5. Meer groen in de gemeente 
6. Fiets en voetpaden, veiligheid 
7. Veiligheidsgevoel verhogen 
8. Leefbaarheid in het algemeen 
9. Lawaai: overlast  
10. Leegstand, winkels en woningen 
11. Afval 
12. Huizen die verkommerd zijn 
13. Betonstop, wat doet de gemeente?  
14. Stuyvenberghlaan: groene afscheiding tussen fietspad en autorijbaan 
15. Verkeerspark: voor de fietslessen. Goed voor de scholen en leren hoe kinderen zich veilig op de 

weg moeten gedragen 
16. Fietsstraten in en rond de scholen en centra 
17. Graag wat meer groen in Willebroek-stad 
18. Veilige fietsstraten (project in Mechelen) 
19. Centrum mooier en aantrekkelijker maken 
20. Meer groen en bomen in de gemeente 
21. Gratis internet in buurthuizen of parochiecentra 
22. Activiteiten via de verenigingen 
23. Seniorencentra voor maaltijden in elke deelgemeente 
24. Minder parkeerplaatsen, meer plaats voor fietsen 
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25. Geen sanitaire voorzieningen en horeca in bedrijventerreinen 
26. Ontbrekende verlichting zwarte beek, op zonne-energie graag 
27. Ontbrekend fietspad richting de hulst van de ter Bergstraat 
28. Fietsveiligheid scholieren 

 fietsstraten, autoluw tijdens start en einde school 
29. Veilige en brede voetpaden 
30. Meer snelheidscontroles 

 zone dan ook zodanig inrichten dat snelheid geminderd wordt 
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