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ONTWERP Samenwerkingsovereenkomst
Stad Deinze – Afrit 12 dorpsraad Hansbeke

INTRODUCTIE
1. Missie, visie en waarden van Afrit 12 Hansbeke
1.1 Missie:
Afrit 12 dorpsraad Hansbeke is een lokaal overlegplatform dat de Hansbekenaren een stem wil geven
in alles wat hun dorp aanbelangt.
Door de fusie met stad Deinze is ons dorp opgegaan in een ‘stad’. Heel wat politici kennen de
dorpsgemeenschap in Hansbeke niet of nauwelijks. ‘Afrit 12 Hansbeke’ werd opgericht om door te
geven wat er leeft bij de Hansbeekse bevolking. We willen dan ook een klankbord zijn voor het
stadsbestuur over onderwerpen die direct of indirect Hansbeke aangaan.
De dorpsraad wil de Hansbekenaren betrekken bij de inrichting en leefbaarheid van hun dorp. Via dit
platform kunnen Hansbekenaren inspraak hebben bij het beleid in hun dorp en impact hebben op de
kwaliteit van de leefomgeving.
Onder meer door op regelmatige tijdstippen de inwoners van Hansbeke uit te nodigen voor een
vergadering of infosessie, willen we de inwoners ook dichter bij elkaar brengen. Afrit 12 Hansbeke wil
bijdragen tot een actieve en geëngageerde bevolking, om zo de sociale cohesie te verhogen.

1.2 Visie:
1) Afrit 12 Hansbeke wil de dorpsgenoten dichter bij elkaar brengen door organisatie van
dorpsraden, werkgroepen, enz. en wil eerst kijken naar wat het als platform zelf kan doen en
pas in tweede instantie de overheidsinstellingen aanspreken.
2) Afrit 12 zet in op een zeer brede communicatie: zowel tussen de bewoners onderling, alsook
tussen Hansbeke en het stadbestuur van Deinze. Afrit 12 Hansbeke wil dat deze
communicatie constructief gebeurt en dat enkel het algemeen belang behartigd wordt.
Afrit 12 Hansbeke zorgt voor een goede terugkoppeling en informatiedoorstroming over zijn
werking naar de bewoners en naar het stadsbestuur.
3) Afrit 12 Hansbeke wil een nauw contact hebben met de Stad Deinze om de leefbaarheid van
Hansbeke onder de aandacht te brengen van de bestuurders. Hiervoor kan de dorpsraad
gevraagd en ongevraagd advies geven aan de stad als dat gevolgen heeft voor de
leefbaarheid in Hansbeke. Dit moet kunnen zowel in de voorbereidende als in de
uitvoerende fase van het beleid.
Het is niet de bedoeling van de dorpsraad om op de stoel van de beleidsmakers te gaan
zitten.
4) Afrit 12 Hansbeke werkt met vrijwilligers en streeft ernaar om in zijn samenstelling zo veel
mogelijk een afspiegeling te zijn van de bewoners van het dorp.

(versie geldig op 16/03/2021)
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1.3 Waarden:

• los van elke politieke partij
en van elke partijpolitieke
stroming.
• a-politiek klankbord van de
dorpsgemeenschap*.

OBJECTIVITEIT

• vanuit een positieve
insteek creatief meedenken
in het belang van ons dorp
• open van geest

• iedereen moet zich
geborgen kunnen voelen
binnen ons dorp.
• alle inwoners op een
laagdrempelige manier met
elkaar verbinden

POSITIVISME

DORPSVERBONDENHEID

• zorgt voor een goede
informatiedoorstroming
over zijn werking
• communiceert open met
de dorpsgemeenschap en
het stadsbestuur.

• wil een goede
samenwerking met andere
organisaties, stedelijke
adviesraden en andere
bewonersplatformen.

TRANSPARANTIE

SAMENWERKING

2. Structuur van Afrit 12 Hansbeke
Afrit 12 Hansbeke is een feitelijke vereniging die bestaat uit de Dorpsraad, een Kerngroep (KG) en
Werkgroepen (WG).

2.1 Dorpsraad
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 nietHansbekenaren zijn (niet limitatieve lijst):
- Uitbaters of eigenaars van een zelfstandige zaak gelegen in Hansbeke
- Bestuursleden verbonden aan verenigingen die actief zijn in Hansbeke
- Vertegenwoordigers van de basisschool Hansbeke
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.
Naar een dorpsraad worden alle inwoners van het dorp uitgenodigd om voorstellen te doen die zij
nuttig achten om de leefbaarheid en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van hun dorp en de
inwoners te verhogen. De bewoners brengen knelpunten aan, geven hun mening over voorliggende
beleidsthema’s, formuleren oplossingen en voorstellen.
(versie geldig op 16/03/2021)
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2.2 Kerngroep
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.
Politieke mandatarissen kunnen geen lid zijn van de Kerngroep
2.3 Werkgroepen
Het aantal Werkgroepen is variabel. Een werkgroep wordt opgericht rond een thema dat bepaald
werd op de Dorpsraad.
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.

(versie geldig op 16/03/2021)
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VERANTWOORDING VAN DE OVEREENKOMST

Aangezien Afrit 12 Hansbeke een structureel en interactief overlegplatform wil zijn en de
Hansbekenaren een stem wil geven in alles wat hun dorp aanbelangt, wenst het dat het stadsbestuur
het bewonersplatform als volwaardige partner erkent bij de voorbereiding en uitvoering van beleid
dat een impact heeft op Hansbeke.
Daarvoor is een nauwe samenwerking tussen het overlegplatform en het stadsbestuur noodzakelijk.
Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid: leefbaarheid is een zorg van het beleid én de bewoners
met elk hun eigen verantwoordelijkheden. Er moet in twee richtingen gecommuniceerd worden.
Enerzijds geeft het stadsbestuur geargumenteerde informatie en vraagt het advies en anderzijds
formuleert het overlegplatform advies, beleids- en actievoorstellen en werkt het mee aan de
uitvoering ervan. Er is een open dialoog zowel in de breedte (zoveel mogelijk mensen betrekken) als
in de diepte (grondige besprekingen waarin alle mogelijke facetten over lokale materie aan bod
kunnen komen).
Participatie veronderstelt dat het beleid zich open stelt voor elke burger die wil meedoen en uitgaat
van het belang van de meerwaarde die ontstaat uit een grote betrokkenheid van bewoners op hun
dorp.
Afrit 12 Hansbeke stelt zichzelf voortdurend in vraag en haalt zijn legitimiteit uit het voortdurend
gevoed worden door mensen van het dorp. Het overlegplatform stelt zich onafhankelijk op ten
aanzien van het stadsbestuur door op een neutrale en zelfstandige basis de belangen van het dorp te
verdedigen.
Afrit 12 Hansbeke neemt een constructieve houding aan ten aanzien van het stadsbestuur en
verwacht een respectvolle omgang en begrip voor de mening van iedereen die zich inzet voor het
algemeen belang van het dorp en de bevolking.
Afrit 12 Hansbeke wil op geregelde tijdstippen de bevolking op de hoogte brengen van de
werkzaamheden van het bewonersplatform. Vlotte communicatie en sterk overleg met het
stadsbestuur zijn noodzakelijk voor de goede werking van een bewonersplatform.

(versie geldig op 16/03/2021)
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OVEREENKOMST

Tussen de ondertekenende partners:
Stad Deinze, Brielstraat 2, 9800 Deinze, vertegenwoordigd door Jan Vermeulen, burgemeester, en
Stefanie De Vlieger, algemeen directeur,
en
Afrit12 Hansbeke, p.a. Doornbosstraat 2A, 9850 Deinze, vertegenwoordigd door Nele Union,
voorzitter, en Wouter Langeraert, secretaris,
is overeengekomen wat volgt:
1. Stad Deinze erkent Afrit 12 Hansbeke als bewonersplatform en aanspreekpunt bij de
voorbereiding en uitvoering van beleid dat een impact heeft op Hansbeke.
2. Om de nauwe samenwerking te garanderen duidt Stad Deinze een beleidsmedewerker
participatie als contactpersoon bij het stadsbestuur aan. Deze fungeert als spilfiguur tussen
het stadsbestuur en het bewonersplatform. Hij/zij staat in voor de afstemming tussen het
bewonersplatform en het stadsbestuur.
3. De communicatie van Afrit 12 Hansbeke met het stadsbestuur gebeurt in eerste instantie
altijd door de kerngroep. Zijn werkgroepen contacteren in principe nooit rechtstreeks het
stadsbestuur.
4. Drie keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen de beleidsmedewerker participatie en
het bewonersplatform waarin verschillende onderwerpen omtrent Hansbeke besproken
worden . Het verslag van dit overleg wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen.
5. De beleidsmedewerker participatie ontvangt uitnodigingen, dagorde, alsook verslagen van
elke dorpsraad.
6. Op uitnodiging zal de stad één of meerdere leden van het College afvaardigen om op de
vergadering van het bewonersplatform aanwezig te zijn.
7. Schriftelijke vragen bestemd voor de stedelijke diensten zendt het bewonersplatform in
principe via elektronische weg (e-mail) en de participatiedienst ontvangt een kopie.
8. Het bewonersplatform zal documenten die belangrijk zijn voor de thematische stedelijke
adviesraden ter beschikking stellen aan die adviesraden. Diezelfde informatie-uitwisseling
hoopt het bewonersplatform ook in de andere richting te bewerkstelligen.
9. Als het vragen/voorstellen/suggesties van de Stad betreft die zo belangrijk zijn dat een
Werkgroep of de Kerngroep denkt dat die best eerst op een Dorpsraad worden besproken,
worden die op de agenda van de eerstvolgende Dorpsraad gezet.
10. Beide partijen verbinden zich ertoe om samen te werken – met hierboven vermelde
afspraken - in de periode van 01/05/2021 tot en met 30/04/2022. Jaarlijks wordt de
samenwerking geëvalueerd. Dit kan leiden tot een uitbreiding, bijsturing of stopzetting van
de samenwerking.
11. Voor de werking van het bewonersplatform voorziet de stad volgende materiële en
financiële ondersteuning:
- Gratis gebruik van stedelijke vergaderruimte en de aanwezige faciliteiten mits
voorafgaande aanvraag;
(versie geldig op 16/03/2021)
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- Een basisfinanciering voor de dagelijkse werking van het bewonersplatform ten belope van
200 euro per jaar. Deze basisfinanciering is bedoeld voor normale werkingskosten als
drukwerk (uitnodigingen, verslagen, ...), verzendingskosten, telefoonkosten, vergaderkosten
en dergelijke
12. Deze overeenkomst is enkel mits onderling akkoord tussen beide partijen aanpasbaar.
Opgemaakt te Deinze op dd/mm/jjjj in twee exemplaren.

Namens Stad Deinze

Namens Afrit 12 Hansbeke

Jan Vermeulen

Nele Union

Burgemeester

Voorzitter

Stefanie De Vlieger

Wouter Langeraert

Algemeen directeur

Secretaris
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