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 Tijdens een informeel gesprek werd opgevangen dat Erik Richard en 
Kristof Baeyens reeds plannen hadden met het buurthuis.   Ze zouden 
sommige voormiddagen graag een buurtregisseur er zetelen en andere 
dagen de politie.  Op deze manier claimen ze al enkele voormiddagen.  
Op 2 oktober zouden ze hier meer over weten.  Het is eigenaardig dat ze 
dit zelf zonder overleg regelen, al is er waarschijnlijk nog niets definitief 
hierover.    Er is ook sprake van subsidies van Richard en Baeyens via 
DNA.  

Aangezien dit in informele context is opgevangen, zullen we afwachten 
tot ze hieromtrent zelf contact opnemen.  Als ze dit doen, dan zal er op 
18 oktober (op de info-avond) om 18u afgesproken worden om hierover 
te praten. 

 Als het project gedragen wordt door de buurt, dan zou DNA bereid zijn 
om dit te subsidiëren.   Ook in het kader van gemeenschapsvorming is 
een buurthuis een goed initiatief.  
 

 De gedragenheid zal eerst al getoetst worden op 18 oktober.   Dan zal er 
enerzijds algemene info gegeven worden over het idee omtrent het 
buurthuis (idee, historiek, doel…) en anderzijds kunnen dan de 
engagementen en ideeën van mensen in kaart gebracht worden. 
 

 De vraag is natuurlijk hoe groot de opkomst zal zijn.  Hieruit kan al heel 
wat afgeleid worden.  Er zullen met Buro Aktief 1800 flyers verspreid 
worden in de straten die uitkomen het het De Coninckplein.  Statistisch 



zou een interesse van 45 personen dan verwacht kunnen worden (2,5 %) 
of deze dan allemaal komen is natuurlijk niet zeker. 
 

 Om de ideeën en engagementen in kaart te brengen zal met flappen 
gewerkt worden.  Bij grote opkomst kan in groepjes van 10 gewerkt 
worden (met gesprekleider) op verschillende locaties (Non-stop, ’t Vlot, 
Pastorij…). 
 

 Om initiatieven te starten, zijn er zeker vrijwilligers nodig die zelf 
verantwoordelijkheid kunnen nemen.  Het moet namelijk vanuit de buurt 
zelf zijn. 
 

 Wel moet opgelet worden dat het project gebolwerkt kan worden.   Er 
wordt gewerkt met vrijwilligers, als het te zwaar wordt bestaat de kans 
dat ze afhaken.   Het is misschien goed om met vaste dagen te werken 
(bv. dinsdag en donderdag), al moet je hier flexibel in kunnen zijn.  Ook 
moet de doelgroep van activering zeker niet uit het oog verloren 
worden.  Het is de bedoeling dat er een mix wordt gecreëerd en is 
integratie zeker een doel.  
 

 Het buurthuis mag zeker niet te chaotisch worden, aangezien dit op de 
doelgroep van activering een slechte invloed heeft.  Dus zeker opletten 
met de voormiddagen té verschillend in te vullen.  Voor zaken als de 
VDAB, buurtregisseur is er zeker wel ruimte, maar niet voor politie.  Dat 
is een hele andere kwestie.   Er moet over gewaakt worden dat het een 
huis VAN de buurt is en geen soort bijhuis van een stadskantoor. 
 
 

 Praktisch: Koffie en thee zal voorzien worden (perculator) en ook wat 
frisdrank.                      
 In de Non-stop is er zitplaats, maar voor het geval er een grote opkomst 
is, zullen er ook stoelen uit de pastorij worden gehaald.  Dan is er zeker 
genoeg zitplaats.           



De inleiding en doel zal door Activering  voorbereid worden.  In het geval 
er 4 groepjes zouden zijn, willen naast Activering, ook Marleen en Wiske 
wel een groepsgesprekje leiden. 
 


