
De dorpsraad van Schuiferskapelle wil een volwaardig adviesorgaan zijn van de stad Tielt. Het is
de bedoeling een niet-politieke schakel te worden tussen de inwoners en het stadsbestuur.
De dorpsraad van Schuiferskapelle bestaat al heel lang, maar ondergaat dit jaar grote veranderingen.
Klaas Carrette, tien jaar voorzitter van de dorpsraad, wil er een echt bewonersplatform van maken. Op
termijn moet dat uitgroeien tot een officieel adviesorgaan van de stad Tielt.

Het bewonersplatform zal worden opgesplitst in verschillende werkgroepen die elk een thema
behandelen. Op deze manier kan er efficiënt gezocht worden naar een oplossing voor de problemen van
de inwoners. Zo zal de werkgroep 'leefbaarheid' zich bezighouden met de invoering van een zone 30 in
bepaalde woonwijken, het beperken van zwaar verkeer, de bewegwijzering en het gebrek aan naschoolse
kinderopvang tijdens de vakanties. De andere werkgroepen ontfermen zich over de feesten en de
infrastructuur.

“Op zich zal er voor de inwoners niet veel veranderen”, zegt voorzitter Klaas Carrette. “Al hopen we zo
sneller problemen aan te pakken. Het is ook de bedoeling om nog meer de belangen van de inwoners te
behartigen. Het bewonersplatform moet een volwaardige schakel worden tussen de inwoners en het
stadsbestuur.”

Eerste resultaten

Die aanpak lijkt op korte termijn al vruchten af te werpen. Enkele weken geleden waren er klachten over
de staat van het tennisveld. Intussen hebben de stadsdiensten het veld al weer in orde gebracht.

Het bewonersplatform blijft twee keer per jaar een grote bijeenkomst houden. Al kunnen inwoners de
verschillende werkgroepen wel op elk moment aanspreken. Het platform is intussen ook aangesloten bij
de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen. “We merken dat er naar ons geluisterd wordt in Tielt”, zegt
Carrette. “Schuiferskapelle groeit elk jaar en er is meer en meer te beleven. We nemen graag een
voorbeeld aan Sint-Jan in Wingene of aan het bewonersplatform in Sint-Niklaas. Daar maken ze
uitgebreid deel uit van de adviesraden.”

Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) woonde zelf de jongste dorpsraad bij en is zeker te vinden
voor het idee. “Het is belangrijk dat we de deelgemeenten niet uit het oog verliezen. Een initiatief zoals
het bewonersplatform geeft ons een goed beeld over wat er leeft in het dorp.”

STEVEN LEENKNEGT ■

Vr. 18 Mar. 2016, Pagina 6
Het Nieuwsblad *,

Dorpsraad Schuiferskapelle wil vinger in de pap in beleid
Tielt


