Thema Sociaal beleid – beknopt verslag online discussies - Zaventem – 23 oktober 2016

Zaventem aan Zet - Online platform bij het traject Zaventem aan Zet
Overzicht
▪ Het traject - De cijfers - De resultaten
1 oktober: start online - 23 oktober -event - 30 november: einde online
•

313 unieke burgers bezochten het platform

•

585 sessies

•

Gemiddeld 4 min 17 sec actief op de website

•

Gemiddeld 5,44 pagina’s

•

31% van op mobiele apparaten

⇒ Aantallen beperkt, maar activiteit inhoudelijk goed
145 burgers registreerden zich
▪ 13 ideeën, 20 reacties (op 7 ideeën)
▪ 107 Upvotes en 3 downvotes
▪ 564 weergaves van de ideeën
De kwaliteit input is heel goed.
▪ Er is een heel constructieve sfeer op het forum (1 negatieve reactie en slechts 3
downvotes)
▪ Thema “jeugd”: heeft minder geleefd online, ook offline het geval
▪ Thema “wijkcontact”: heel wat (originele) ideeën
▪ Thema “senioren”: minder ideeën, maar veel dialoog
▪ De thema's sluiten op elkaar aan en burgers vinden raakvlakken. Sociale
cohesie is bijvoorbeeld iets dat terugkomt in de drie vragen als aandachtspunt.
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Hoe mensen samenbrengen en verbanden leggen. Jongeren en ouderen
samenbrengen om de senioren te ondersteunen brengt ook twee thema's
samen.
•

Er draaien heel veel ideeën rond eenzaamheid/sociale cohesie/elkaar beter

leren kennen. Daar is zeker energie rond online.
▪ In heel wat van de ideeën zitten elementen van initiatief van de burgers zelf.
Daar wordt vaak van de gemeente slechts facilitering/ondersteuning gevraagd
(een locatie,...)
▪ Het draait in verschillende ideeën over het verspreiden van informatie, van het
bestaande aanbod. Niet noodzakelijk altijd nieuwe zaken.
▪ Een aantal keer wordt er een link gelegd met mobiliteit.
Overzicht topideeën
Op basis van aantal upvotes en reacties:
1. Een ochtend/middag voor de vele alleenstaanden, meestal ouderen maar ook
veel 40 plussers.In samenwerking met bijv. de rusthuizen, of in een van de
ruimtes van de gemeente een cafetaria opzetten waar mensen die zich eenzaam
voelen, en dat zijn er blijkbaar veel, een babbeltje doen, andere mensen
ontmoeten en wie weet nieuwe vriendschappen sluiten.
Natuurlijk weer het probleem van vrijwilligers voor de logistiek maar een discussie
waard.
2. Om de autonomie en de activiteit van senioren zo hoog mogelijk te houden
moeten deze zo sterk als mogelijk ondersteunt worden.
Hiertoe moet getracht worden om dagelijkse zaken in de buurt te kunnen
afhandelen of voorzieningen getroffen om zich makkelijk naar de
centra te begeven. Een marktwagen zou naar de wijk kunnen komen zoals naar
de markt.
Een veilige mobiliteit veronderstelt een goed onderhouden wegenis, fietspaden,
maar vooral kwaliteitsvolle voetpaden die liefst ook
rolstoelvriendelijk zijn. Voldoende breed, vlak, zonder opstakels als
verlichtingspalen, verkeersborden, zonder putten of uitstulpingen door
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boomwortels,..
3. We organiseren elke maand een leuke activiteit in de wijk. Elke maand in een
andere straat van de wijk ... en na één jaar kent iedereen elkaar in de wijk.....de
gemeente maakt de straat verkeersvrij
Aantal opmerkelijke ideeën
● Wat zit er nog in de frigo? Bij vele mensen zijn dat nogal eens restjes..die dan
drie dagen snel richting GFT-container moeten alvorens er geurtjes van
komen. Bij sommige mensen luidt het antwoord helaas...NIETS meer. Als de
gemeente nu eens op een aantal goed gekozen plekken een RESTJES-FRIGO
zou plaatsen. Een koelkast waarin mensen één of twee porties die ze teveel hebben
kunnen "schenken" aan mensen die te weinig hebben. De "schenkers"
melden zich aan en krijgen van de gemeentje doosjes waarin ze makkelijk de teveelporties kwijt kunnen en stickers (verplicht) waarop men aangeeft wie
de schenker is en wat het doosje bevat (+ tijdisindicatie). De "klanten" dienen zich
uiteraard niet aan te melden. iemand die onvoldoende eten heeft,
registreert zich daar liever niet voor. Indien ze dat wensen kunnen ze wel aan de
frigo een boodschap achterlaten. "Dankje Sarah, je ovenschotel was super".
Ook de lokale horeca kan in dit project ingeschakeld worden. Ik zou alvast met
genoegen een extraatje uitgeven als ik wist dat het restaurant zijn
overschotten niet zomaar wegkiepert maar er ook nog iets zinvols mee doet. Vele
praktische problemen, I know. En het past niet helemaal bij de drie
vooropgestelde thema's. Maar een mooie stap richting sociaal Zaventem is het zeker.

● Kunnen we in verschillende wijken waar jonge gezinnen wonen groepjes vormen
die gezamenlijk naar school fietsen of stappen? Op die manier
begeleiden telkens 1 à 2 volwassenen alle kinderen uit de straat/wijk die naar school
fietsten. De grote winst voor de ouders is dat je niet elke morgen en

3

elke avond zelf moest instaan om kinderen te brengen en te halen, slechts af en toe.
De veiligste route wordt vooraf afgesproken zodat de oudere kinderen
dat na verloop van tijd en later ook wel eens alleen zouden kunnen doen. Bovendien
zal het de sociale cohesie, de verbondenheid en betrokkenheid op
elkaar en op ieders "zorgen" voor en met de kinderen in de straat ontzettend
verhogen! Heel wat vliegen in 1 klap :)
(dit idee werd op 22/9 ook door het Zaventemse Klimaatteam naar voor geschoven)
● Iedereen kookt een typisch gerechtje van zijn/haar thuisland en deelt dit met zijn
buren. Zo maken we kennis met andere culturen en hun eetgewoontes
en kunnen we kennismaken met onze allochtone buren. Als de gemeente
infrastructuur ter beschikking stelt is dit haalbaar voor iedereen in Zaventem. Bij
uitbreiding kan dit ook in het CC voor de hele gemeente georganiseerd worden.
Diverse nationaliteiten genoeg in Zaventem....
● Zoals in het Verenigd Koninkrijk, kunnen we Memory Walks organiseren voor de
sponsoring van allerlei initiatieven om mensen met dementie te helpen,
zoals bijv. de financiering van een senioren buddy. Een sportieve activiteit voor jong
en oud, voor een goed doel. Sport en Welzijn gaan zo hand in hand. Een
maandelijkse sportieve activiteit voor onze gemeente die tegelijkertijd de inwoners
dichter bij elkaar brengt.
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