Verslag participatiesessie 1&2
Leefbaarheid in
Herdersem – Steendorp – Lierde (stationsbuurt) - Merendree

Overzicht traject

Sfeerbeelden sessie 1

Case dienstendorp
Herdersem – Aalst
Sessie 1: 22 oktober 2019
Sessie 2: 27 november 2019

Overzicht
1. Profiel van de deelnemers van sessie 1
2. Resultaten sessie 1:

• Belangrijke publieke plekken in Herdersem
• Analyse leefbaarheid: redenen om wel/niet graag te wonen/ondernemen in
Herdersem

• Toekomstvisie voor Herdersem a.d.h.v. 3 stellingen
3. Resultaten sessie 2:

• Overzicht van gecreëerde oplossingen geordend op haalbaarheid en impact
• Ideeënfiches
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Belangrijke publieke plekken in Herdersem
De deelnemers identificeren zeer
uiteenlopende en geografische verspreide
publieke plekken. Deze plekken hebben
een positieve insteek.

De leefbaarheid in Herdersem
Hierom woon ik graag in Herdersem

Hierom onderneem ik graag in Herdersem

• Herdersem is groen, mooie natuurplekken (6)

•

Sterk verenigingsleven (5)

• Scholen in de buurt (5)

•

Er zijn nog ‘gaten’ in de markt (3)

• Breed en levend verenigingsleven (4)

•

Herdersem ligt op een verkeersas (4)

• Hobby’s voor kinderen in de buurt (voetbal, kaatsen,

•

veel parkeermogelijkheden (2)

•

Nabijheid centrum Aalst

•

Mooie (groene) plekken

jeugdbeweging) (2)
• Herdersemnaren blijven in Hedersem wonen waardoor
iedereen dicht bij familie en vrienden blijft; creëert
thuisgevoel (2)
• Betaalbare woningen (1)
• Wegenwerken hebben gevoel van solidariteit met
lokale ondernemer met zich mee gebracht en lokale
ondernemers deden ook specifieke acties voor lokale
bewoners

De leefbaarheid in Herdersem
Hierom woon ik niet graag in Herdersem
• Te weinig voorzieningen van het type horeca (7)

Hierom onderneem ik niet graag in Herdersem
•

• Te weinig voorzieningen van het type
‘basisboodschappen’ (kruidenier, slager, bakker) (4)
• Wegenwerken (4): die zijn nodig, maar de aanpak kan
beter. Pijnpunten: doorstroom vrachtverkeer in
woonwijken/op wegen die er niet voor gemaakt zijn,
files – maar waar ‘t kan snelheidsduivels
• Gebrek aan infrastructuur ter ondersteuning van het
verenigingsleven, in bijzonder een grote polyvalente
ruimte (sport, cultuur) (2)

Relatie met bestuur is stroef (4 bollen + heel wat postits)
o
Gebrek aan communicatie
o
Gebrek aan toegang
o
o
o
o

Verkeerde impulsen
Soms ‘tegenwerken’
Stiefmoederlijke behandeling
Weinig faciliteren

•

Wegenwerken

•

Drukte van de verkeersas

• Bestuur: gebrek aan communicatie, laattijdige respons
bij klachten, geen hulp (‘niet willen, niet kunnen, niet
weten’) (2)

•

Weinig consumentenbinding

•

Wegvallen van Horeca

• Druk verkeer (1); teveel verkeersborden waar het niet
nuttig is (parkeren), te weinig waar het wel nuttig is
(drempel aankondigen)

•

Zichtbaar van de ondernemer is zwak

•

Ondernemers kennen elkaar niet

•

Geen mogelijkheden voor nieuwe commerciële ruimte

•

Avondmarkt kan op plein en meer voor lokale
ondernemer

•

Meer groen in het straatbeeld en warmere inkleding
van Grote baan

• Geen stadsgevoel; voor theater of bib naar stad (1)

De leefbaarheid in Herdersem
Hierom woon ik niet graag in Herdersem
Vervolg: items die geen stem kregen in de
prioriteringsronde:
• Geen dorpskern – ‘doorrijgemeente’, plein achter kerk
is parking
• Rijk sociaal leven, maar moeilijk om te integreren als
buitenstaander
• Bestuur: Indruk dat er soms teveel naar bewoners wordt
geluisterd, getwijfeld wordt (onteigeningen)
• Geen postpunt
• Afhankelijkheid van de auto
• Geen afsluitbare speelplek voor kinderen

Toekomstvisie: een leefbaarder Herdersem...

Geeft meer ruimte aan de
auto
Meer ruimte aan de auto? Nee, maar wel bestaande

•

ruimte behouden:

Geeft meer ruimte aan de
fiets
Meer ruimte voor de fiets? Ja:

•
•

De auto heeft ruimte genoeg (m.u.v. wegenwerken),

•

Verantwoordelijkheid wegenbouwers: 1) bij het
vernieuwen van de weg worden er nog steeds niet

maar dat moet behouden blijven omdat Herdersemnaren

altijd fietspaden en voetpaden aangelegd, 2)

afhankelijk zijn van de auto voor boodschappen, brengen

potentieel om langs rustigere gebieden Herdersem

en halen van kinderen, werk …

veilig met Aalst en omliggende deelgemeentes te
ontsluiten met fietspaden (cf. andere

De alternatieven voor de auto zijn ontoereikend:

•
-

openbaar vervoer: enkel bushaltes in het centrum
en slechts 3 verbindingen per dag

-

fiets: “Je kind met de fiets naar Aalst laten rijden is
als spelen met de Lotto”: te weinig (veilige)
fietspaden

deelgemeentes)
•

Enkele bewoners pleiten voor een mindshift: we
moeten de fiets meer gebruiken en als fietser die
plaats claimen

Toekomstvisie: een leefbaarder Herdersem...

Heeft een ruimer lokaal
winkelaanbod
•

Alle deelnemers zijn het erover eens dat er nood is
aan een ruimer lokaal winkelaanbod. De
ondernemers zijn niet bevreesd voor concurrentie,
er is nog voldoende potentieel.

•

Uit de voorgaande oefening bleek dat er vooral
vraag was naar basisvoorzieningen (dagelijkse
boodschappen), een postpunt en horeca waar je
terecht kan om iets te eten en/of te drinken, ook
met kinderen

Biedt betere toegang tot
winkels in de omgeving

Toekomstvisie: een leefbaarder Herdersem...

Staat meer los van het
centrum

Zoekt meer koppeling met
het centrum van de stad
Meer koppeling:
•

•

Herdersem heeft geen eigen bestuur dus per definitie

•

Wens om zelf initiatieven te kunnen nemen

afhankelijk van de stad

•

Ervaring dat er teveel regels zijn - ‘een gemeente is geen

•

stad’

Ervaring dat je nu enkel iets gedaan krijgt als je smeekt
en vooral als je de juiste weg (‘personen’) kent

•

Meer los van het centrum:

•

Bezorgdheid om visie van bestuur op economische

Wens dat er beter gecommuniceerd wordt: ook als het

ontwikkeling/geografische spreiding van types

geen goed nieuws is; ondernemers en bewoners weten

handelszaken van centrum versus randgemeenten: laat

liever waar ze aan toe zijn en waarom dan niets te weten

ondernemers zelf proberen een zaak uit te bouwen en

Wens om te kunnen aansluiten bij initiatieven die in Aalst

zien of ‘t aanslaat

worden georganiseerd voor ondernemers. Gevoel dat
wedstrijden gewonnen worden door groep
ondernemers die ondertussen al vast klantenbereik heeft

“Moet ‘t economisch leven dan
stoppen in Herdersem?”
“Buurtwinkels kunnen net de druk
op het centrum verlagen”

Sessie 2 - Herdersem

Uitdagingen en oplossingen
We werkten rond volgende uitdagingen.
•

Hoe kunnen we de communicatie over Herdersem verbeteren?

•

Hoe kunnen we de communicatie met Herdersem verbeteren?

•

Hoe kunnen we inwoners en passanten aanmoedigen om te consumeren in Herdersem?

Over deze utidagingen heen kwamen volgende creatieve oplossingen als belangrijkste naar voor:
• Dekenij oprichten voor tweerichtingscommunicatie tussen stad en ondernemers
• Een ‘Journaal’ opstarten (op papier en digitaal) dat informatie van, over en voor verschillende bewoners, handelaars en
verenigingen bundelt
• Informatieborden (klassieke kiosk of digitaal) voorzien bij binnen/buitenrijden van Herdersem met lokale aanbod en
evenementen
• Nieuwkomers verwelkomen met een kennismakingsmarkt en goodiebag/welkomstpakket
• Afterwork-event

Een gedetailleerd overzicht wordt meegegeven op de volgende pagina’s.

COCD box: ideeën selecteren op een gestructureerde manier.

Realiseerbaar

Niet / moeilijk realiseerbaar

Gewone impact

Grote impact

HOW?
Oplossingen met grote impact maar waarvan
het (nog) niet duidelijk hoe ze te
implementeren. Ideeën voor de toekomst.

NOW

WOW!

Geen grote impact maar wel perfect

Grote impact en uitvoerbaar! Je merkt

uitvoerbaar. Resultaat op korte termijn.

een bepaalde aantrekkingskracht en
ervaart dus een ‘WOW’-gevoel.

Hoe kunnen we de communicatie over Herdersem verbeteren?
Grote impact

Niet / moeilijk realiseerbaar

Gewone impact

#1 Aangevuld met opnemen van
creatieve input van inwoners

#2 Feest “einde van de werken”

#3: Domeinnaam
www.herdersem.be overdragen

#2 Jaarmarkt, avondmarkt of
opendeuravond waarop (nieuwe)
bewoners kennismaken met lokale
handelaars en verenigingen.

Realiseerbaar

#1 Activiteiten in H beter laten
doorstromen naar de stad (cf. Chipka)
#13 Dekenij opzetten die instaat voor tweerichtingscommunicatie:
spreekbuis van ondernemers in Herdersem naar stad Aalst
enerzijds en aanspreekpunt voor stad Aalst voor ondernemers in
Herdersem anderzijdsmet functie van ombudsdienst (#2).

Ondernemers schenken cadeaubons
#3: Bij het binnenrijden van
Herdersem iets bedenken

#3 Krant maken op papier die wordt
bedeeld aan wie wil. Gemaakt met
gemengde redactie (m/v/x) en
reporters die interviews doen en faits
divers verslaan. Lokale scholen,
verenigingen kunnen ook aanleveren.
Extra in kijker via TV Oost.

#7 De lokale verenigingen brengen
maandelijks ‘journaal’ via een krant,
Youtube m.b.t. aanbod, fait divers,
weetjes, seizoensgebonden,
geboortes, sterfgevallen. Ook foto’s
van mensen bij hen thuis om elkaar
beter te leren kennen.

IDEE:

Het journaal van Herdersem

Doelgroep
•
•
•

Inwoners Herdersem
Herdersemnaren die uitgeweken
zijn
Breed publiek

Locatie
Over:
• Herdersem
• Rond Herdersem
• Voor “abonnées”
Waar:
• Papier
• Online, social media
• Alternatief: katern in Chipka

Aangepakte problemen
•
•
•
•

Samenbrengen van nu
versnipperde info
Lokale communicatie versterken
m.b.t. evenementen en faits
divers
Licht op ondernemers
Kennis laten maken met locale
bewoners, locale erfgoed
gebouwen

Mogelijke risico’s
•
•
•
•

Kost
Continuïteit
Vrijwilligerswerk (kost in
ondersteuning)
Locatie vinden

Beschrijving
Centralisatie van info met en over Herdersem vanuit bewoners, verenigingen en
ondernemers om (oude/nieuwe) bewoners geïnformeerd te houden en te
engageren. De informatie kan zowel via een papieren krantje als online (web,
social media) worden verspreid
Acties nodig voor opstart:
- Redactieraad samenstellen met diverse profielen
- Verslaggers rekruteren
- Nieuwsflashes via website uitsturen

Hoe kunnen we de communicatie met Herdersem verbeteren?

Niet / moeilijk realiseerbaar

Gewone impact

Variant: ondernemers stellen z op
zoals op foodtruckfestival. Elke
foodtruck vertegenwoordigt een
overheidsdienst. Ondernemers
nemen rol op van overheidsdienst.
#7 Welkomstmoment voor (nieuwe)
inwoners waarbij handelaars,
verenigingen en stadsdiensten zich
voorstellen + goodiebag/welkomstpakket

1-op-1 communicatie tussen
bestuur en bewoners gefaciliteerd
door lokale toneelvereniging die al
zingend vragen laten stellen aan
bestuur

Veel ligt aan ondernemers zelf:
durf initiatief en risico’s nemen

Realiseerbaar

Grote impact

#5 Alle ondernemers
bundelen en
communiceren naar de
stad
+ uitbreiden naar
alle vereningen en
eventueel
samenwerken, bijv.
jeugd, muziek

#4 Brunch op zondag waar
iedereen iets meebrengt
cf. ‘bring en braai’
De ‘grens’ tussen bestuur
en handelaars verkleinen
door dat stadsiensten zich
es komen voorstellen

#9 ‘Safe spelen’ : oprichten
van een dekenij (ev. met
externe begeleiding)
Puntensysteem
< xxxxxx
per categorie

#9 Klassieke aanplakkiosk i.p.v. nu
affiches binnen. Er kan een lichtgevend
‘scorebord’ worden voorzien voor vraag
en antwoord.

Hoe kunnen we inwoners en passanten aanmoedigen om te consumeren in Herdersem?
Grote impact

Niet / moeilijk realiseerbaar

Gewone impact

#3 Lokaal consumeren bevoordelen
(bijv. Kortingsysteem)
Bewustmaking lokale
#3 Op vrijdag ‘after work’ voor
consumenten
verenigingen, handelaars,
bewoners (ev. Pop-up)
#1 Stad kon in dialoog gaan met
marktkramers om eventueel af te
zakken naar Herdersem
Aan huis levering voor ouders,
zieken, personen met beperking

Realiseerbaar

#3 Rond eindejaar
tombola organiseren
met alle ondernemers

#2 Oprichten van sort
dorpsraad om gestructureerd te kunnen wekren

#4 Ondernemers en verenigingen mee laten
bouwen aan H:
- Mobiel feest
- Maandelijkse afterwork bij ondernemer of
in thema van ondernemer
- Zoektocht langs handelaars
-

Verantwoordelijke per
straat die nieuwe buren
welkom heet
Bezoek bij buren

#1 Ondernemers beter en meer in beeld brengen o.a. a.d.h.v.:
- website,
- infobord in straat, ledbord,
- straatnaamborden,
- pop-up box met ondernemer van de maand
#3 Events ruimer dan dorp bekend maken,
lokale actoren meer actief betrekken
#8 Welkomstpakket voor nieuwe
inwoners met informatie over aanbod
ondernemers en verenigingen, beetje
geschiedenis

Van harte bedankt voor
jullie onderbouwde mening en creativiteit!
Feedback of vragen?
Contacteer: pieter-jan.fieremans@oost-vlaanderen.be

