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Actiecomités en tijdelijke buurtcomités. Eigenlijk moeten we blij zijn dat ze er zijn. Dat wil
zeggen dat er gewone mensen uit een buurt of straat een initiatief nemen. Dit zijn mensen
die willen meedoen aan het maatschappelijk beleid en vragen om een maatschappelijk
debat. Actie-en buurtcomités zijn dus niet per definitie ambetanterikken of rebellen, maar
mensen die vinden dat ze ook iets waardevols te zeggen hebben.
Actie-en buurtcomités worden opgericht omdat er ergens iets schort. Omdat de betrokken
buurt niet tevreden is met datgene dat het beleid hen presenteert. Eigenlijk zijn die comités
dan ook een meerwaarde en barometer van datgene dat men wil realiseren.
Spijtig genoeg wordt dit nog niet genoeg ervaren door de beleidsmensen. Comités ernstig
nemen, uitnodigen en luisteren. De alternatieven ernstig nemen en streven naar een
compromis waar iedereen zich kan in terugvinden.
Dit zou een perfecte communicatie zijn met de basis. Reeds in vele gemeenten en steden
worden bepaalde comités mee betrokken in de besluitvorming van bepaalde projecten. Die
comités hebben ook een directe communicatie met de basis en kunnen belangrijke
informatie uit de buurt verzamelen voor de beleidsmensen.
Het werkt enkel positief wanneer die comités gewaardeerd worden en betrokken worden.
Wanneer men het tegendeel doet, dan krijgt men situaties waar de betrokken burgers het
geloof in de politiek verliezen en dat beide kanten uit elkaar groeien in plaats van naar elkaar
toe. Kijk maar naar onze vzw.!!!! Wanneer men niet inziet dat de huizen in Zwankendamme
nu al 40% in waarde verliezen, en het nieuwe rangeerstation nu reeds te klein zal zijn zonder
uitbreidingsmogelijkheden voor de containerstroom die op ons af komt; wanneer jullie
beweren dat de leefbaarheid nog zal toenemen terwijl NIEMAND van de bewoners daar in
gelooft, dan is er inderdaad een gebrek aan communicatie en participatie van actiegroepen
met het beleid.
Daarom de vraag om een eerste stap te zetten en iets te laten ontkiemen, te koesteren en te
laten groeien. Het komt alleen maar de maatschappij ten goede. Daarom zou ik U willen
vragen om het verzoekschrift zo positief mogelijk te adviseren zodat de gemeenteraad
dinsdagavond een goed besluit kan nemen.
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