Open VLD Nazareth:
Werkgroep denktank: 2017

Datum:
Aanwezig:

Verontschuldigd:

11/05/2017 ten huize van Jan Steurtewagen
Carlier Paul, Steurtewagen Jan, De Wilde Mireille, Vanheel Linda,
Beatse Gilbert. De Blezer Ivan, Line Woodall, Cleppe Mireille, Soeter Karin,
Dhondt Marijke, Van Tienen Celine, Van Hoecke Tom,
Van Beversluys Alain, Verschueren Maarten, Baudu Gilbert, Vanheel Daan,
Dhondt Chris, Mehuys Dirk, Van Hoei Jacques, Coussement Sonja, Dhondt
Guy, Ghijsels Annelies, Defackere, Rogge Filip..

1. Welkomstwoord van de voorzitter met bijzondere dank aan Jan Steurtewagen voor zijn inzet in deze
mooie infrastructuur. Aanwezigen stellen zich voor. Er zijn nogal wat verontschuldigen gezien o.a.
Milieuraad en OCMW-raad op hetzelfde moment vergaderen.
2. Waarvoor staan we? bedoeling is, om in voorbereiding van volgende gemeenteraadsverkiezingen,
vooral te luisteren naar jullie ideeën, bemerkingen kritieken enz..
Er werd al wat voorbereidend werk gerealiseerd. Iedereen ontvangt een ontwerp van onze VLDenquête en in publiek opgevangen thema’s.
De thema’s worden een voor een besproken:
Jongeren:
-

Jongeren stemmen groen uit onwetendheid. Zijn dikwijls verloren stemmen.
Stemmen dikwijls onder invloed van de ouders.
We moeten meer durven, liefst met iets wat anderen niet doen.

Fusies:
-

De term fusies proberen vermijden maar eerder spreken over samenwerkingsverbanden met
behoud van eigenheid.
De rivaliteit tussen Nazareth en Eke wordt eerder door oudere generaties in leven gehouden.
Het weghalen van de BIB uit Eke is daar een onderdeel van. Het mag echter geen
verkiezingsthema zijn.

30 % van de KMO staat zonevreemd:
- Dit thema niet aanhalen. Is geen 30%. En raakt te weinig mensen.
Enquête
- Wordt voorgesteld om de enquête te verdelen bij de kaartenverkoop van ons eetfestijn.
- Niet online zetten wegens te groot risico op saboteurs.
- Iedereen ontvang een exemplaar met vraag om deze tegen volgende vergadering in te vullen
en opmerkingen te geven.
- Moeten een imago als vernieuwer opbouwen en promoten.
- De idee wordt geopperd om een wedstrijd te organiseren rond “Hoe ziet mijn
droomgemeente er uit?”

1

Burgerparticipatie:
- Inspraak is HET logisch thema dat iedereen zal gebruiken. Zie onze enquête.
Ruilverkavelingen:
- Is slechts voor een bepaald aantal mensen. Onbekend probleem bij de meesten.
Geboortebos
Is een goed thema voor jonge ouders (20 – 30 jarigen).
Kerk en Staat
Is te gevoelig. Niet aanhalen. Is eerder een Nationaal thema.
Te lang de macht in handen hebben is nooit goed.
O.K.
We hebben 3 sportzalen enz.:
Niet aanhalen. Schrappen.

3. We vragen de aanwezigen om
-

hun enquêteformulier in te vullen en ons terug te bezorgen met eventuele bemerkingen.
mensen uit te nodigen op volgende vergadering die onze groep kunnen versterken.(op
voorhand aanmelden)
De vergadering wordt beëindigd om 22 uur.
4. Agenda:
Volgende vergadering op
-

6 juli 2017 om 19.45 uur. Hoe thematische doelgroepen aanspreken?
21 aug. 2017 om 19.45 uur : Wat is onze HOT-item (topper)?
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