
Oproep om kandidaat te zijn voor de kerngroep van het Overlegplatform Zwijnaarde

Het Overlegplatform Zwijnaarde lanceert een oproep naar nieuwe kandidaten voor de kerngroep.

Deze oproep wordt bekend gemaakt samen met de uitnodiging voor de Overlegplatform Zwijnaarde
vergadering van dinsdag 15 oktober 2019.

De kandidaturen moeten schriftelijk, per brief of email, ingediend worden bij één van onderstaande
kernleden of bij één van de wijkregisseurs (zie namen onderaan), ten laatste op vrijdag 15 november
2019. De kandidaat moet aantonen dat zij of hij aan de voorwaarden voldoet (zie verder).

De nieuw samengestelde kerngroep zal op 1 januari 2020 van start gaan.

Het Overlegplatform Zwijnaarde

Het Overlegplatform Zwijnaarde is een terugkerende pluralistische vergadering van burgers, ontstaan
in 2006. Bewoners overleggen er met elkaar, met de stad Gent en/of met andere instanties (publiek
en privaat) rond thema’s die Zwijnaarde aanbelangen.

Het Overlegplatform Zwijnaarde komt minstens 4 keer per jaar samen en is een open vergadering
met wisselende samenstelling. Daarnaast kunnen ook informatievergaderingen of debatten worden
georganiseerd rond bepaalde specifieke thema’s.

Het Overlegplatform wordt actief ondersteund door de dienst beleidsparticipatie van de stad Gent.

De leden van de kerngroep, ondersteund door 2 ambtenaren van de stad Gent, bereiden de
vergadering voor. Iedere inwoner van Zwijnaarde of wie hier belangen heeft, kan de kerngroep
verzoeken om een vraag of voorstel te agenderen op een van de volgende vergaderingen van het
Overlegplatform.

De uitnodigingen worden zo breed mogelijk verspreid, onder andere via flyers bij lokale handelaars,
mails, berichten op sociale media, enz.

Het verslag wordt gemaild of per post verstuurd en na goedkeuring gepubliceerd op een website.

Tot dusver is het Overlegplatform Zwijnaarde geen representatief orgaan en de leden van de
kerngroep spreken uit eigen naam.

De kerngroep

1. Bestaat uit minimum 5 en maximum 12 leden, komt minstens 4 keer per jaar samen ter
voorbereiding van de vergaderingen van het Overlegplatform en wisselt onder elkaar frequent
informatie en standpunten uit.

2. Wordt telkens samengesteld voor 3 jaren, respectievelijk in de loop van het eerste en het vierde
jaar volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad; lid zijn van de kerngroep is
onbeperkt verlengbaar.

3. Betracht in haar samenstelling een weerspiegeling te zijn van de Zwijnaardse bevolking.
4. Wil van het Overlegplatform Zwijnaarde een voldoende gedragen burgerinitiatief maken en zoekt

daarvoor draagvlak in Zwijnaarde.
5. Zal zich conformeren aan het nog te nemen reglement van de Gentse gemeenteraad waarin zal

bepaald worden aan welke voorwaarden een burgerinitiatief moeten voldoen om als voldoende
gedragen te worden beschouwd voor een wijk of voor de bevolking, in toepassing van artikel
304, §6, van het Vlaams decreet lokaal bestuur van 22/12/2017.



Voorwaarden om lid van de kerngroep te worden (cumulatief)

1. Belangen hebben in Zwijnaarde1, als inwoner of om persoonlijke of professionele redenen.
2. Regelmatig  hebben deelgenomen aan vergaderingen van het Overlegplatform Zwijnaarde.
3. Beschikken over burgerlijke en politieke rechten.
4. Geen onverenigbaarheden hebben (zie verder).
5. Bereid zijn om de engagementsverklaring te ondertekenen op de 1e vergadering van de nieuw

samengestelde kerngroep (zie verder).

Onverenigbaarheden

Lid zijn van de kerngroep van het Overlegplatform Zwijnaarde kan niet gecombineerd worden met:
1. een verkozen politiek mandaat (gemeenteraadslid, provincieraadslid of Vlaams parlementslid);
2. het zich verkiesbaar stellen voor een van deze mandaten, vanaf de bekendmaking van de

kandidatuur (in dat geval trekt het lid zich terug uit de kerngroep tot de installatie van de nieuwe
gemeenteraad of tot 3 maanden na de verkiezingen);

3. een uitvoerend politiek mandaat (schepen, burgemeester, gedeputeerde of Vlaams minister) of
deel uitmaken van een beleidscel of kabinet op stedelijk, provinciaal of Vlaams niveau.

Engagementverklaring van de leden van kerngroep (te ondertekenen op de 1e vergadering
van de nieuw samengestelde kerngroep).

1. Wij bekommeren ons om Zwijnaarde, meer bepaald
- om de mensen die hier wonen, winkelen, school lopen, verzorgd worden en werken,
- om onze gezondheid, onze mobiliteit, onze (verkeers-)veiligheid, onze leefbaarheid,
- om onze omgeving en - in het bijzonder - de netheid, de inrichting van de publieke ruimte, de

ruimtelijke ordening, de natuur en het groen,
- om het aanbod aan diensten, cultuur, sport, zorg, onderwijs, openbaar vervoer en publieke

dienstverlening in onze omgeving, maar ook het private en commerciële aanbod dat mee de
leefbaarheid van Zwijnaarde bepaalt

- om onze verenigingen, ons erfgoed en de tewerkstelling in onze buurt.
2. Wij zien burgerparticipatie als

- het opvangen, bundelen en bespreken van signalen uit de Zwijnaardse samenleving, met de
bedoeling ze op de juiste agenda te plaatsen en de situatie te verbeteren,

- een proces om goed geïnformeerd te worden over - en tijdig betrokken te worden bij - de
besluitvorming van de diverse overheden m.b.t. Zwijnaarde,

- een middel tegen apathie, onwetendheid, verzuring en onverdraagzaamheid bij de bevolking
in onze directe omgeving,

- een manier om mensen in Zwijnaarde met elkaar te verbinden, te emanciperen, een stem te
geven, een termijnperspectief te bieden en mensen opnieuw greep te geven op hun directe
omgeving.

1  Hier wordt de “wijk Zwijnaarde” bedoeld, zoals omschreven door de stad Gent na de fusie van 1977 - zie
https://stad.gent/zwijnaarde/wijkkaart.

https://stad.gent/zwijnaarde/wijkkaart


3. Wij werken loyaal samen en
- wij bereiden de vergaderingen voor van het Overlegplatform Zwijnaarde – o. a. door de

datum, locatie en agenda te bepalen; wij verdelen onder elkaar de rollen van moderator en
verslaggever tijdens de vergaderingen en wij stellen ontwerpteksten op om deze te
bespreken op het Overlegplatform Zwijnaarde met de bedoeling ze over te maken aan het
bevoegde beleidsniveau

- wij moedigen zoveel mogelijk mensen met belangen in Zwijnaarde aan om deel te nemen
aan de vergaderingen van het Overlegplatform Zwijnaarde,

- wij vragen om op deze vergaderingen sprekers uit te nodigen of geven zelf presentaties om
informatie te delen en opinies te vormen,

- wij vragen aan de stad Gent een wijk-aan-zet subsidie aan of andere vorm van subsidiëring,
indien mogelijk,

- wij kiezen onder elkaar één of meer vertegenwoordigers telkens het Overlegplatform
Zwijnaarde met anderen kan samenwerken of in dialoog kan gaan of telkens het
Overlegplatform Zwijnaarde wordt uitgenodigd om deel te nemen aan klankbordgroepen,
adviesorganen en andere overlegvergaderingen – en wij brengen hierover verslag uit.

4. Wij zijn correct, transparant, ongebonden, kritisch en bereid tot overleg:
- wij zoeken en vragen zo veel mogelijk informatie over alles wat Zwijnaarde aanbelangt; wij

verdiepen ons in deze informatie, met de bedoeling om anderen correct te informeren,
- openheid en transparantie zijn de regel, zowel t.a.v. de andere kernleden, de Zwijnaardse

inwoners als anderen; de uitzondering op deze regel zijn de gedachtewisselingen tussen de
leden van de kerngroep onderling, zowel mondeling als per mail: deze zijn intern en worden
niet gelekt,

- als leden van de kerngroep hebben wij elk ons eigen netwerk, dat wij ook aanpreken in het
belang van Zwijnaarde, maar in de vergaderingen van de kerngroep en het Overlegplatform
Zwijnaarde stellen wij ons onafhankelijk en terughoudend op en laten de belangen van
Zwijnaarde primeren; op vergaderingen van de kerngroep en van het Overlegplatform
formuleren wij derhalve geen partijpolitieke standpunten, ook niet ten persoonlijke titel
(d.w.z. in eigen naam),

- wij stellen ons kritisch op t.a.v. het beleid en anderen, maar wel op basis van inhoudelijke
argumenten; wij formuleren onze standpunten op een redelijke en hoffelijke wijze, met de
bedoeling om de dialoog aan te gaan en de situatie te verbeteren,

- wij zoeken naar partnerschappen, in en buiten Zwijnaarde, met allerlei groepen en personen
om gemeenschappelijke belangen te verdedigen en wij zijn steeds bereid tot een
constructieve dialoog met het beleid en groepen of personen, die eventueel andere belangen
zouden hebben.

5. Wij zijn onbezoldigde vrijwilligers en wij gebruiken onze deelname aan de vergaderingen van de
kerngroep en van het Overlegplatform Zwijnaarde
- niet om er persoonlijk financieel beter van te worden,
- niet voor commerciële belangen,
- niet voor partijpolitieke en electorale bedoelingen,
- niet om de aandacht te vestigen op onze persoon, noch voor zelfverheerlijking,
- niet om op een sluikse wijze of met een verborgen agenda specifieke voordelen te bekomen

voor onszelf of voor anderen.



Huidige kernleden:

Jean-Pierre Blondeel: jean.blondeel@gmail.com

Jacqueline Courtyn van de Voorde: racourtyn@skynet.be

Arthur De Decker: dedeckertuur@hotmail.com

Lieven De Wilde: lieven.dewilde@telenet.be

Dennis Nevejans

Peter Provenier: peter.provenier@telenet.be

Daniel vander Mersch: daniel.vander.mersch@telenet.be

Tom Van Wynsberge: tom.van.wynsberge@telenet.be

Wijkregisseurs:

Ann Manhaeve: ann.manhaeve@stad.gent / tel. 09 266 82 55

Katelijne Van den Brande: katelijne.vandenbrande@stad.gent / tel. 09 266 82 43

Postadres:

Nieuwe Melac, Ontmoetingscentrum Zwijnaarde vzw, Dorpsstraat, 31, 9052 Zwijnaarde
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