Hansbeke,
ons dorp
Wil jij meebouwen aan de toekomst van ons dorp?
dinsdag 24 september 2019 om 19.30 uur – gemeentezaal Hansbeke
Beste dorpsgenoten
Ons prachtig dorp is ondertussen al enkele maanden
onderdeel van de nieuwe fusiestad Deinze. Een stad
met in totaal 17 deelgemeenten en meer dan 43.000
inwoners. De tweede grootste stad van OostVlaanderen (in oppervlakte), waarbij het meest
noordelijke en het meest zuidelijke punt meer dan
17km uit elkaar liggen. Het geeft, naast de omvang,
ook aan dat het een hele klus zal worden voor het
stadsbestuur in de Leiespiegel om de voeling met de
dorpen te behouden. Wat leeft er in de gemeente?
Wat vinden de inwoners van bepaalde voorstellen die
impact hebben op het dorp? Hoe informeren we de
inwoners?
Het moet voor ons, Hansbekenaren, duidelijk zijn
dat er de komende jaren heel wat veranderingen
aankomen. De werken aan het 3e en 4e spoor, met
de nieuwe tunnels en afschafﬁng van de overweg,
zijn ondertussen gestart. Dit zal ongetwijfeld de
nodige hinder met zich meebrengen, vooral na de
werken zal onze handel en wandel anders zijn dan
vandaag. Er is ook een masterplan voor de
herinrichting van Hansbekedorp en de intentie van
het nieuwe stadsbestuur om een nieuwe
gemeentezaal te bouwen aan een gerenoveerd
Cultuurhuis. Verder kunnen nog andere thema’s,
zoals de veiligheid van de schoolomgeving, aan bod
komen.
In grote steden en gemeenten zie je meer en meer
initiatieven ontstaan waarbij de inwoners van
wijken of deelgemeenten zich organiseren in een
dorpsraad, bewonersplatform of ander comité.
Verschillende organisaties, zoals de vzw
Dorpsbelangen, bieden ondersteuning aan deze
groepen. Participatie is een bestuurlijk modewoord
geworden. De Vlaamse Overheid heeft onlangs zelf
een brochure omtrent “Burgerparticipatie”
gepubliceerd. Ook in Deinze hadden alle politieke
partijen tal van voorstellen rond participatie in hun
programma staan en is er een vast aangestelde
participatieambtenaar. Het beleid dat men wil
voeren wordt momenteel uitgewerkt, onder meer

op basis van de resultaten van het
participatieproject ‘Als je ’t mij vraagt’ (enquête).
Verschillende inwoners van Hansbeke willen graag
meer betrokken worden bij ‘wat’ er in ons dorp
gebeurt of staat te gebeuren. Zeker ook op ‘welke
manier’ het gebeurt ligt zeer gevoelig bij de
inwoners. In het verleden was er meestal te weinig
of geen inspraak. De beste garantie om inspraak te
realiseren is door zelf actie te ondernemen. Op
dinsdag 24 september 2019 om 19.30 uur
organiseren we daarom in de gemeentezaal een
bijeenkomst voor alle inwoners van Hansbeke die
al dan niet van dichtbij betrokken willen worden
bij wat er in ons dorp gebeurt of moet gebeuren.
Iedereen is welkom: ouderen, jongeren,
zelfstandigen, sympathisanten van het dorp,
vertegenwoordigers van een vereniging, van de
basisschool, geïnformeerde burgers, ... kortom
iedereen die het goed voor heeft met ons dorp. Een
aantal Hansbekenaren zal er de aanwezigen
informeren over de mogelijkheden en allemaal
samen bespreken we dan de volgende stappen.
Uiteraard bij een glas, we zijn tenslotte in
Hansbeke.
Ter informatie: op 5 april jl. hadden we reeds een
vruchtbaar gesprek over het belang van een
dorpsraad met participatieambtenaar Laurence
Hauttekeete en een delegatie van het
schepencollege in de Leiespiegel te Deinze.
Voor vragen en opmerkingen kan je mailen naar
hansbeke.onsdorp@telenet.be. Laat gerust nu al
weten of je komt op 24 september naar de
gemeentezaal.
In de hoop met vele dorpsgenoten in dialoog te
kunnen gaan…..
Hansbeke, ons dorp
Namens Luk Bingé, Bart de Wulf en een tiental
betrokken dorpsbewoners (M/V)

