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DE WERKING VAN DE DORPSRAAD 

 

1. ORGANISATIE 

  

Afrit 12 Hansbeke is een feitelijke vereniging die werkt met vrijwilligers. Zij bestaat uit de 
Dorpsraad, een Kerngroep (KG) en Werkgroepen (WG).  

Afrit 12 Hansbeke streeft ernaar om in de samenstelling van al zijn organen zo veel mogelijk 
een afspiegeling te zijn van de bewoners van het dorp.  

 

 

 

Dorpsraad 

1. De Dorpsraad werkt als een algemene vergadering. Alle inwoners van Hansbeke zijn 
hierop welkom en kunnen vrij toetreden tot de Dorpsraad.  Individuele personen die 
geen inwoner zijn van Hansbeke kunnen omwille van hun specifieke verbondenheid 
met Hansbeke en mits goedkeuring van de Dorpsraad eveneens deel uitmaken van 
de Dorpsraad. Logische lidmaatschappen van niet-Hansbekenaren zijn (niet 
limitatieve lijst):  

a. Uitbaters of eigenaars van een zelfstandige zaak gelegen in Hansbeke  
b. Bestuursleden verbonden aan verenigingen die actief zijn in Hansbeke 
c. Vertegenwoordigers van de basisschool Hansbeke 
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2. Leden van de gemeenteraad die inwoner zijn van Hansbeke kunnen deelnemen aan 
de dorpsraden en aan de activiteiten die de Werkgroepen organiseren. Andere 
politieke mandatarissen kunnen om een specifieke reden uitgenodigd worden als 
deskundige. 

3. De Dorpsraad wordt samengeroepen door de Kerngroep. Deze streeft ernaar om de 
Dorpsraad 6 keer per jaar te organiseren. 

4. Agenda van de  Dorpsraad:  
a. Toelichting activiteiten voorbije maanden 
b. Toelichting per Werkgroep 
c. Toelichting & goedkeuring van het financieel verslag 
d. Opstellen jaarprogramma (1 keer per jaar) 
e. Varia 

5. Van elke vergadering van de Dorpsraad, wordt een verslag gemaakt dat wordt 
gepubliceerd via de communicatiekanalen van  Afrit 12 Hansbeke 

6. Een Dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan één of meerdere 
partners als dat gevolgen heeft voor het algemeen belang van Hansbeke 

 

Kerngroep 

1.  De Kerngroep werkt als dagelijks bestuur. De Kerngroep zorgt voor de ondersteuning 
van de Werkgroepen, bereidt de bijeenkomst van de dorpsraden voor en is het 
aanspreekpunt voor de partners. 

2. Politieke mandatarissen kunnen geen lid zijn van de Kerngroep  
3. De Kerngroep bestaat uit een woordvoerder, een secretaris, een penningmeester, 

een webbeheerder en één of meer bestuurders. Hij bestaat uit maximum 9 
personen. Zij zijn de vaste vertegenwoordigers van Afrit 12 Hansbeke en worden elk 
jaar op de eerste Dorpsraad van het kalenderjaar hetzij bevestigd, hetzij ontslagen uit 
hun functie.  

4. Tenminste de penningmeester en secretaris zijn volmachthouders van de 
bankrekening van Afrit 12 Hansbeke. 

5. Van elke vergadering van de Kerngroep wordt een verslag gemaakt. Zijn beslissingen 
worden gepubliceerd via de communicatiekanalen van Afrit 12 Hansbeke 

6. Elk lid van de Kerngroep neemt de rol op van coach of peter of meter van een 
Werkgroep. 

7. De Kerngroep zorgt verder voor de agenda van de komende vergaderingen van de 
Kerngroep en de Werkgroepen, alle contacten met de gemeente en verzorgt de 
communicatie met de Hansbekenaren. 

 

De Kerngroep bestaat momenteel uit 6 leden:  

Bart de Wulf - Tien Gemeten 2 - bart.x.dewulf@gmail.com -    0497 572 572 

Carine Dierickx  - Rostraat 30 – carinedierickx@telenet.be - 0495 795 218 

Leander Viaene – Reibroekstraat 52 - banteng-@hotmail.com - 0472 871 130 

Lieve D’Haenens - Hansbekedorp 73 -  garagedhaenens@telenet.be - 0479 559 086 

Nele Union - Reibroekstraat 85 - nele.union@telenet.be -  0476 480 510 

Wouter Langeraert -  Doornbosstraat 2A -  wouter.langeraert@telenet.be -  0478 362 165 
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Werkgroepen 

1. Het aantal Werkgroepen is variabel en opgericht rond een thema dat bepaald werd 
op de Dorpsraad.  

2. Elke Werkgroep duidt minstens één afgevaardigde (‘trekker’ of ‘voorzitter’) aan die 
verantwoordelijk is voor de werking van de Werkgroep en de rapportering aan de 
Kerngroep. Deze is tevens belast met het leiden van de vergadering en het bewaken 
van de gemaakte afspraken. 

3. Politieke mandatarissen kunnen geen ‘trekker’ zijn van een werkgroep, maar kunnen 
wel deel uitmaken van de werkgroep.  

4. De Werkgroepen verzamelen informatie over hun specifiek gekozen thema. Zij 
zoeken naar personen die nuttige kennis kunnen binnenbrengen. Zij beslissen of hun 
werkgroep een tijdelijk of permanent karakter moet krijgen. Zij streven ernaar om 
alle leden van Afrit 12 Hansbeke te betrekken bij de activiteiten van hun Werkgroep.  
De Werkgroepen zijn autonoom in het organiseren van hun activiteiten en 
werkzaamheden. Zij zorgen zelf voor het uitnodigen van hun leden en de 
verslaggeving 

5. Elke Werkgroep wordt bijgestaan door een peter of meter die een lid is van de 
Kerngroep. 

6. Om een zo adequaat mogelijke werking en opvolging van de actie en projecten te 
garanderen houdt elke Werkgroep regelmatig een vergadering waarop iedere 
dorpsbewoner en/of belanghebbende is uitgenodigd. Met zekerheid is er minstens 
één vergadering per trimester. Bijkomende vergaderingen gebeuren enkel volgens 
noodzaak of op vraag van de één of meer leden van een Werkgroep.  

7. Voorstellen of adviezen leggen de Werkgroepen voor aan de leden van Afrit 12 
Hansbeke op een Dorpsraad.  

8. De Werkgroepen contacteren het stadsbestuur nooit zonder voorafgaand overleg 
met de Kerngroep. 

9. Van elke vergadering, actie of initiatief van een Werkgroep wordt een verslag of 
aangepaste werkfiche opgesteld, en breed gecommuniceerd.   

 

WERKINGSMIDDELEN 

 

1. Afrit 12 Hansbeke bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers en genereert in principe geen 
eigen inkomsten. 

2. Afrit 12 Hansbeke is lid van de Cultuurraad. Elk jaar doet Afrit 12 Hansbeke een 
aanvraag voor een gemeentelijke subsidie 

3. Afrit 12 Hansbeke is lid van VZW Dorpsbelangen en doet beroep op de ondersteuning 
van deze VZW. 

4. Afrit 12 Hansbeke wenst als sociocultureel adviesorgaan erkend te worden door de 
stad Deinze 

5. Samenwerking met andere gemeentelijke adviesraden en organisaties en eventueel 
met naburige bewonersplatforms is belangrijk. 
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COMMUNICATIE 

Afrit 12 Hansbeke streeft naar een maximum aan transparantie waarbij hij zo goed mogelijk 

communiceert met de inwoners van Hansbeke en de partners via sociale media, website, 

een nieuwsbrief en regelmatige publicaties in de dorpskrant. 

• Instagram 

• www.afrit12.be 

• fb 

De communicatie met de partners verloopt altijd via de Kerngroep. De communicatie met 

het stadsbestuur gebeurt in eerste instantie altijd met de participatiedienst. De 

Werkgroepen contacteren nooit rechtstreeks de partners, dit kan enkel na afstemming met 

de peter/meter. 

De vragen van een Werkgroep die bestemd zijn voor het stadsbestuur of voor een van de 
andere partners worden door de meter/peter van de werkgroep op de eerstvolgende 
vergadering van de Kerngroep gebracht. 
 
Als de Kerngroep opmerkingen heeft bij die vragen, gaan die terug naar de Werkgroep, 

zoniet worden ze door de Kerngroep naar de betrokken partner gezonden. Bij vragen 

bestemd voor de gemeentelijke diensten ontvangt de participatiedienst een kopie.Als het 

vragen/voorstellen/suggesties zijn die zo belangrijk zijn dat de Werkgroep of de Kerngroep 

denkt dat die best eerst op een Dorpsraad worden besproken, worden die op de agenda van 

de eerstvolgende Dorpsraad gezet. 

 

PARTNERS 

• Hansbeekse verenigingen 

• Gemeentebestuur Deinze 

• VZW Dorpsbelangen 

• Hansbeekse basisschool 

• Hansbeekse handelaars 
 

VERZEKERING 

Om het even wie in het kader van Afrit 12 Hansbeke een handeling stelt die zijn burgerlijke 

aansprakelijkheid met zich meebrengt kan beroep doen op een verzekering Burgerlijke 

aansprakelijkheid die is afgesloten door Afrit 12 Hansbeke. 

http://www.afrit12.be/

