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VERSLAG MARIAKERKE VERENIGT 
 
Overleg van: Datum en uur: Donderdag 12 oktober 2017, 19u00 - 22u00 
 

 Locatie: Open Huis Mariakerke 

  

 

Verslag: Thematafel Buren voor Buren 
 

 Signalen: - Er bestaan reeds digitale deelsystemen (bvb. Hopplr), maar die zijn niet voor 

iedereen toegankelijk. 

- Mensen die niet betrokken zijn in verenigingen of Wijk aan zet Projecten, zijn niet 

gekend door anderen en dreigen te vervallen in vereenzaming. 

- Zorg dragen voor elkaar betekent ook een tijdsinvestering en en nood aan 

draagkracht binnen de verenigingen. 

- Betaalbare mobiliteit: veel vraag naar boodschappen en klussen 
 

 Voorstellen: - Verenigingen kunnen een doorgeefluik zijn bij problemen, signaalfunctie 

- Nieuwe bewoners onthalen 
 

 

 Thematafel Samenwerking Mariakerkse verenigingen 
 

 Signalen: - achteruitgang van het verenigingsleven: 

o leden worden ouder, er komt geen jong bloed bij 

o vroeger ondersteunden de volwassenverenigingen de jeugdverenigingen 

en dan was er veel meer kans op doorstroming. Nu gebeurt dit niet meer.  

- Vele verenigingen werken via een bepaalde routine; elk jaar ongeveer dezelfde 

activiteiten op ongeveer hetzelfde tijdstip. De planning gebeurt in het bestuur met 

te weinig  aftoetsing aan andere verenigingen.   

- Grotere versnippering van activiteiten door de vele straatinitiatieven die 

georganiseerd worden (Wijk aan Zet). Mensen zetten zich liever in voor hun eigen 

straat dan voor de volledige wijk.  

- Hoge drempel om organisaties van een andere strekking/zuil te bezoeken. In het 

verleden zijn al mensen geweigerd omdat ze niet tot de juiste zuil behoorden…  

- Activiteiten waar vroeger wel werd samengewerkt zijn gekaapt door de commercie 

bv. Zomerlief 

- Weinig kanalen om de werking en samenwerking bekend te maken (communicatie) 

- Tekort aan infrastructuur om activiteiten te organiseren (locatie) 
 

 Voorstellen: - lijst updaten van de Mariakerkse Verenigingen 

- nood aan een online platform waar oproepen tot samenwerking kunnen geplaatst 

worden. 

- nood aan een overzicht van alle verhuurbare lokalen en de voorwaarden 

- een activiteit op poten zetten voor de besturen van de verenigingen, zodat ze 

elkaar beter leren kennen en er zo samenwerkingen uit voort komen.  
 

 

 Thematafel gezondheid in de wijk 
 

 Signalen: - De drempel om aan te kloppen bij het OCMW of een WGC is er nog steeds. Er zijn 

mensen in de wijk die deze drempel als hoog ervaren en hierdoor geen medische of 

andere nodige zorgen ontvangen. 

- Risico op ondervoeding bij ouderen: wegens gebrek aan zin/energie om voor 

zichzelf te koken, geen gezonde voeding … 
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 Voorstellen: - wijkgezondheidscentrum in de wijk bekend maken 

- regelgeving rond verhoogde tegemoetkoming bekendmaken op wijkbeurs 

- gebundeld aanbod beweegcoaches aan bod laten komen op wijkbeurs 

- gezondheidsaanbod in de wijk kenbaar maken bij zowel professionelen als 

bewoners 

 


