
Samen werken aan een sterke gemeente

Inspraak bij een fusietraject



Hoe fusie ontstaan? 

Bestuursvergadering van partij maart 2016

Bestuurskracht vergroten. 
Fusie is maar middel, geen doel! Wat is dit?
- Bestuurderskracht: visievormend vermogen politiek + ambtenaren = 

beslissingskracht vanuit draagvlak.

- Financiële en fiscale mogelijkheden 

- Uitvoeringscapaciteit: gemeenten verzorgen een goede dienstverlening aan de
inwoners 

Doel: bevoegdheden op een deskundige en efficiënte manier beoefenen. 

Politici van meerderheid en oppositie waken er over dat er goed wordt in gespeeld 
op de wensen van de inwoners en dat de bevoegdheden op een goede manier 
worden uitgeoefend. 

Afwegingskader: 
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/fusie-van-gemeenten/afwegingskader. 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/fusie-van-gemeenten/afwegingskader


Fusie bespreken: voor- en nadelen + 
afweging per gemeente

• Bestuursvergadering partij (absolute meerderheid). 

• Gemeenteraad bespreekt dit en geeft mandaat aan 
burgemeester om gesprekken aan te gaan. 

• Maart: 2017: voorzet burgemeesters LoWaZo: als er ooit 
fusie komt is LoWaZo dan mogelijk en moet fusie nu of 
gaan we voor intense samenwerking? 

• Juni 2017: gesprek met inwoners Zomergem

• September 2018: principiële goedkeuring fusie in GR. 

• December 2018: definitieve goedkeuring in GR. 



Keuze naam 
gemeente 
Lievegem

• Brainstorm: 600 inzendingen

• Een volksjury van 47 inwoners selecteerde vier namen waaruit
alle inwoners ouder dan 12 mochten kiezen: Lievebeke, 
Lievegem, Lieveland en Midden-Meetjesland.

• 4.110 mensen brachten hun stem uit met als grote winnaar
Lievegem dat 2.260 stemmen haalde, goed voor 55% van de 
stemmen.

• De onthulling vond plaats op 1 december in Kokorico tijdens
een groot volksfeest, vlak bij het punt waar de drie
gemeentegrenzen samenkomen.



Inwoners betrekken

• Keuze straatnaamborden

• Burgerforum nov. 2017: 
1) droomoefening, waarbij de burgers gevraagd werd om mee te 

denken rond inhoudelijke meerwaarden van fusie en de betere
manieren om de integratie aan te pakken; 

2) 2 belangrijkste kansen en uitdagingen, met de vraag om door 
te denken hoe deze kansen benut en de uitdagingen
overkomen konden worden



Verkiezingen

• Adviesraden schreven vanuit hun domein hun 
verkiezingspamflet. 

• Partijen schreven verkiezingsprogramma. 

• Verkiezingen: geen afstraffing van bestuursmeerderheid. 



Vooraf ingestuurde vragen rond fusie

Andere vragen heb ik proberen te verwerken in presentatie

 Zitten verplichte fusie er binnen afzienbare tijd in?

 Kan de gemeente zomaar fusies opleggen aan de bewoners?

 Referendum? Bevraging online?

 Moet een volledige gemeente opgaan in een fusie of voorziet het decreet andere 
mogelijkheden zoals een deel van een gemeente dat opgaat in een fusie en een 
ander deel in een fusie met een andere gemeente? 

 Waarom doet de regering niets met het onderscheid tussen steden en gemeenten in 
het kader van de fusies? 
Waarom niet meer focussen op districten of op een grootstedelijk gebied met grote 
autonomie voor de gemeenten die erin zitten?



Inspraak algemeen: een dorp wordt door alle inwoners 
gemaakt #eigenaarschapvanhetdorp



Een goede en nabije dienstverlening

Opstellen meerjarenplan

• Grote enquête bij de bevolking

• Adviesraden betrokken

• Voorstelling daarna van meerjarenplan aan de bevolking. 

• In 2022: kaart met projecten op, zodat mensen zien wat in hun buurt 

gaat gebeuren. 



Komen tot één gemeente, met respect voor de zeven 
dorpen: samen Lievegem.



Samen Lievegem

Voornaam dorp, familienaam Lievegem

• Project een gemeentebord in ruil voor een verhaal: op 

stap in de zeven gemeenten: 

https://www.lievegem.be/samenlievegem/klapstoel. 

• #vensteroplievegem op sociale mediakanalen

• Drie burgerfora rond toekomst van onze gemeente: gaan 

niet door: buurtfeesten met bierviltjes als alternatief?

• Project rond pimpen zitbanken per dorp. 

https://www.lievegem.be/samenlievegem/klapstoel




Werkgroep Vinderhoute

• Zwerfvuilactie, alternatieve verkeersborden

• Inhoudelijke actie: bv. aanvraag slibstort. 

• Mensen samen brengen: fotozoektocht, NJR, concert…

• Communicatie: krantje

• Inspraak: waar moeten banken komen

• Erfgoed: sprokkel rond geschiedenis kerk



Varieer in inspraak: op maat van elke inwoner.



Hoe bewegen we gemeentebesturen om in een zo vroeg 
mogelijke fase (dus ver voorafgaand aan de start van het 

openbaar onderzoek bv.) burgers/burgergroepen te 
betrekken bij bepaalde projecten? 



Mobiliteit & werken

Opstellen mobiliteitsplan





• Jaarlijkse enquête

• Vroeg betrekken bij wegenwerken: bv. Kruisdreef: 
voordeel: snelheid realisatie stijgt. 



Ontmoetingsplek in Beke 2016-2017



Uitrol van het klimaatplan en aandacht voor nette 
dorpen.



Van warmtescan tot buurtwandeling



Inspraak: binnen speelveld + mix van 
methodes



Samen bouwen we 
aan een sterke gemeente!
7 mooie dorpen


